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2020

اإلطارالزمني
Time-Frame
2019
2018
2017

الوضع الحالي الوضع املستهدف
2020 Projected Current

املؤشر
Indicator

الدائرة املنفذة
Executer

البند

2016
%20 أكثر من
بنهاية عام
2018
More than
20% by 2018

 تقارير10 دون
Less than 10
incidents
1
1

1
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معدل مستوى الرضا لدى متلقي الرعاية
غير دقيق
التمريضية
Average level of satisfaction of nursing
care recipients
معدل مستوى الرضا لدى مقدمي الرعاية
Inaccurate
التمريضية
Average level of satisfaction of nursing
care providers
) املرتبطةIncident( عدد تقارير الحوادث
غير دقيق
بالعناية السريرية واملسجلة في كل مؤسسة
صحية
Inaccurate The number of incidents related to
clinical practice and registered in
healthcare institutions
صفر
سياسة معتمدة ومطبقة
0
Approved and applied strategy

صفر

 سيتم تعزيزمستوى رضا متلقي،2020 بنهاية عام
1 النتيجةاملتوقعة
ومقدمي الخدمات التمريضية في جميع املؤسسات
الصحية التابعة لوزارة الصحة
By the end of 2010, the level of satisfaction Expected
of nursing care recipients and providers will outcome #1
be enhanced in all health care institutions
within the Ministry of Health.
دائرة املمارسة املهنية

تم توفير بيئة إيجابية ملتلقي ومقدمي الخدمات
التمريضية
A positive environment is provided to nursing
care recipients and providers

Directorate of
Professional
Practice
دائرة املمارسة املهنية
وضع سياسة تمريضية لضمان بيئة إيجابية
Directorate of
Develop nursing strategy to ensure a positive
Professional
working environment
Practice
تشكيل فريق عمل مركزي لوضع سياسة تمريضية دائرة املمارسة املهنية وجود فريق عمل مركزي لوضع سياسة
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1

1 املنتج
Product # 1

1 النشاط األساس ي
Main Activity 1

1 النشاط الفرعي

2020

اإلطارالزمني
Time-Frame
2019
2018
2017

الوضع الحالي الوضع املستهدف
2020 Projected Current

املؤشر
Indicator

الدائرة املنفذة
Executer

البند

2016
1

0

1

صفر

1

0

%100

%0

1
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تمريضية لضمان بيئة إيجابية
An active national working group to
develop nursing strategy to ensure a
positive working environment
 إرشادي لضمان وإدارة/ وجود دليل تعريفي
بيئة إيجابية معتمد
An approved introductory guide to
ensure and manage a positive working
environment
نسبة الكوادر التمريضية ومن في تبعيتهم
املدربة على اإللتزام بالسياسات الخاصة
بضمان بيئة إيجابية ونظام السالمة وقوانين
العمل
The rate of trained nurses and subordinates to adhere to policies related
to ensuring a positive environment,
safety, and working law
) في مجالTrain the Trainer( وجود برنامج
تدريب الكوادر التمريضية معتمد

لضمان بيئة إيجابية
Directorate of
Set up a national working group to develop a
Professional
nursing strategy to ensure a positive working
Practice
environment
دائرة املمارسة املهنية
 إرشادي لضمان وإدارة بيئة/ وضع دليل تعريفي
Directorate of
إيجابية
Professional
Develop an introductory guide to ensure and
Practice
manage a positive working environment

Approved “Train the Trainer” program
for nurses

Directorate of
Professional
Regulation

دائرة تنظيم املهنة

تدريب الكوادر التمريضية ومن في تبعيتهم على
اإللتزام بالسياسات الخاصة بضمان بيئة إيجابية
ونظام السالمة وقوانين العمل

Sub-activity 1

2 النشاط الفرعي
Sub-activity 2

2 النشاط األساس ي

Main activity 2
Directorate of
Professional
Regulation
دائرة تنظيم املهنة
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2

Train nurses and sub-ordinates to adhere to
policies related to ensuring a positive
environment, safety, and labor law
) في مجالTrain the Trainer( إستحداث برنامج
تدريب الكوادر التمريضية على اإللتزام بالسياسات
الخاصة بضمان بيئة إيجابية ونظام السالمة وقوانين
العمل
Develop a “Train the Trainer” program to
train nurses and sub-ordinates to adhere to
policies related to ensuring a positive
environment, safety, and working law

1 النشاط الفرعي

Sub-activity 1

البند

املؤشر
Indicator

الدائرة املنفذة
Executer

الوضع الحالي الوضع املستهدف
2020 Projected Current
2016

النشاط الفرعي 2

Sub-activity 2

املنتج 2
Product # 2

النشاط األساس ي 1
Main activity 1

النشاط الفرعي 1
Sub-activity 1

النشاط الفرعي 2

تدريب كوادر تمريضية كمدربين على تنفيذ برامج
التدريب في املؤسسات الصحية على اإللتزام
بالسياسات الخاصة بضمان بيئة إيجابية ونظام
السالمة وقوانين العمل
Train nurses as trainers to conduct the TOT
program in the healthcare institutions
تم تعزيز فن الرعاية التمريضية ()Art of Nursing

دائرة تنظيم املهنة

عدد املدربين في جميع املحافظات
(محافظة مسقط  +املحافظات األخرى)

Directorate of
Professional
Regulation
دائرة املمارسة املهنية

Number of trainers in the
Governorates
Muscat + Other Governorates
نسبة املؤسسات الصحية التي تطبق نموذج
الرعاية التمريضية
The rate of healthcare institutions who
apply the model of nursing are

Directorate of
The art of nursing care is enhanced
Professional
Practice
دائرة املمارسة املهنية وجود نموذج معتمد للرعاية التمريضية
إستحداث نموذج للرعاية التمريضية ( Nursing
()Nursing Care Model
)Care Model
Approved and applied nursing care
Directorate of
Develop a nursing care model
model
Professional
Practice
تشكيل فريق عمل مركزي إلستحداث نموذج للرعاية دائرة املمارسة املهنية وجود فريق عمل إلستحداث وتطبيق ومتابعة
نموذج للرعاية التمريضية ( Nursing Care
التمريضية ()Nursing Care Model
 )Model Directorate ofفي كل املؤسسات الصحية
Set up a national working group to develop a
Active working group to develop,
Professional
nursing care model
implement and monitor nursing care
Practice
model
نسبة املؤسسات األكاديمية التي ضمنت
تضمين نموذج للرعاية التمريضية (  Nursing Careدائرة تنظيم املهنة
نموذج للرعاية التمريضية ( Nursing Care
 )Modelفي التعليم التمريض األساس ي بالتعاون مع
 )Modelفي التعليم التمريض ي األساس ي
الجهات املعنية
3

صفر

28
()20+8

0

28

%0

)(8+20
%100

0%

100%

صفر

1

0

1

صفر

1

0

1

%0

%1100

الخطة الخمسية التاسعة ( - )2020-2016املستوى املركزي

اإلطارالزمني
Time-Frame
2019
2018
2017

2020
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2020

اإلطارالزمني
Time-Frame
2019
2018
2017

الوضع الحالي الوضع املستهدف
2020 Projected Current

املؤشر
Indicator

الدائرة املنفذة
Executer

البند

Rate of basic nursing education
institutions who adopted the nursing
care model in their curriculum
نسبة املحافظات التي شاركت في امللتقى
العلمي للتعريف بفن الرعاية التمريضية
وتعزيزه
Rate of Governorates who participated
in the forum and supported it

Directorate of
Professional
Regulation
دائرة تنظيم املهنة

Introduce the nursing care model in the basic
nursing curriculum in all nursing educational
institutions
عقد ملتقى علمي على املستوى الوطني للتعريف بفن
الرعاية التمريضية وتعزيزه

Sub-activity 2

Directorate of
Professional
Regulation
عدد املدربين من املحافظات
دائرة تنظيم املهنة
) املحافظات األخرى20 + 8(
The number of trainers in the
Directorate of
governorates (8+20)
Professional
Regulation
نظام معتمد ومفعل لتعزيز فعالية الرعاية
دائرة تنظيم املهنة
 التمريضيةDirectorate of
Approved and applied system to
Professional
enhance nursing care
Regulation
سياسة معتمدة ومفعلة ملبادئ السلوك املنهي
دائرة تنظيم املهنة
للكوادر التمريضية
Approved and applied Code of
Directorate of
Professional Conduct
Professional
Regulation

Conduct a national introductory scientific
forum about nursing care art and how to
promote nursing care
تدريب مدربين لتدريب الكوادر التمريضية على تطبيق
)Nursing Care Model( نموذج الرعاية التمريضية
Train trainers to train nurse on how to apply
nursing care model

Sub-activity 3

2016

%100

28
)20+8(

%0

صفر
0

1

صفر

1

0

1

صفر

1

0
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4

)Efficacy( تم تعزيز فعالية الرعاية التمريضية
The efficacy of nursing care is enhanced

تحديث سياسة مبادئ السلوك املنهي لفئات
التمريض
Up-date the policy of Code of Professional
Conduct

3 النشاط الفرعي

4النشاط الفرعي
Sub-activity 4

3 املنتج
Product # 3

1 النشاط األساس ي
Main activity 1

2020

اإلطارالزمني
Time-Frame
2019
2018
2017

الوضع الحالي الوضع املستهدف
2020 Projected Current

املؤشر
Indicator

الدائرة املنفذة
Executer

البند

2016
1

%100

1

%0

3

صفر

3

0
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1

صفر

1

0

فريق عمل يختص بتحديث النظام ومتابعته

تشكيل فريق عمل لتحديث سياسة مبادئ السلوك
املنهي لجميع فئات التمريض ومن في تبعيتهم ومتابعة
Active national working group to upDirectorate of
تطبيقة
date the Coe of Professional Conduct
Professional
Set up a national working group to up-date
for nurses and sub-ordinates
Regulation
the Code of Professional Conduct for nurses
and sub-ordinates
نسبة املؤسسات الصحية التي تطبق الخطة
دائرة تنظيم املهنة
إعداد خطة مركزية ملتابعة تعزيز مبادئ السلوك
الوظيفي لدى جميع الكوادر التمريضية ومن في
املركزية لتعزيز مبادئ السلوك املنهي
تبعيتهم
Rate of healthcare institutions who
Directorate of
Develop a national plan to monitor the
apply the national plan to promote the Professional
promotion of Code of Professional Conduct
Code of Professional Conduct for
Regulation
for nurses and sub-ordinates
nurses and sub-ordinates
عدد املؤسسات صحية التي بدأت العمل في
Magnet :مشروع "املستشفيات القاطبة
"Hospital
The number of healthcare institutions
who introduced the “Magnet
Hospital” project
قائمة معتمدة بإحتياجات املؤسسات
الصحية إلستيفاء معايير "املستشفيات
"Magnet Hospital :القاطبة
Approved checklist on the healthcare
institutions requirements to meet the
“Magnet Hospital” standards

دائرة تنظيم املهنة

دائرة تنظيم املهنة

Magnet :تطبيق مشروع "املستشفيات القاطبة
" للحصول على اإلعتراف العالميHospital

Directorate of
Introduce the “Magnet Hospital” project to
Professional
obtain global recognition
Regulation
تشكيل فريق عمل من مدراء وقيادي التمريض لعمل دائرة تنظيم املهنة
دراسة ميدانية حول إستيفاء املؤسسات الصحية
لشروط ومواصفات املستشفيات القاطبة
Directorate of
Set up a national working group among
Professional
Directors of Nursing and Leaders to conduct a
Regulation
situational analysis about the readiness of
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1 النشاط الفرعي
Sub-activity 1

2 النشاط الفرعي

Sub-activity 2

2 النشاط األساس ي

Main activity 2

1 النشاط الفرعي

Sub-activity 1

2020

اإلطارالزمني
Time-Frame
2019
2018
2017

الوضع الحالي الوضع املستهدف
2020 Projected Current

املؤشر
Indicator

الدائرة املنفذة
Executer

البند

2016

1

صفر

1

0

%100

%0
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1

صفر

1

0

1

صفر

1

0

خطة معتمدة ومفعلة ملشاركة املؤسسات
الصحية وحصولها على اإلعتراف العالمي
:ضمن مشروع "املستشفيات القاطبة
"Magnet Hospital
Approved and activated plan to
participate and obtain the global
recognition of “Magnet Hospital”
نسبة الفئات التمريضية املستهدفة لتي
شملها التدوير في املحافظات واملستشفيات
املرجعية
Rate of targeted nurses covered by the
rotation system in the governorates
and hospitals
نظام معتمد لتدوير لفئات التمريض على
مستوى الرعاية التمريضية
Approved system of rotation of nurses

healthcare institutions to meet the
requirements of “Magnet Hospital”
دائرة تنظيم املهنة
إعداد خطة للحصول على اإلعتراف العالمي ضمن
"Magnet Hospital :مشروع "املستشفيات القاطبة

Directorate of
Develop a plan to obtain a global recognition
Professional
of “Magnet Hospital”
Regulation
تفعيل نظام التدوير للفئات التمريضية املستهدفة دائرة تنظيم املهنة
على مستوى الرعاية التمريضية األولية والثانوية
والثالثية
Directorate of
Activate the rotation system of targeted
Professional
nurses at the primary, secondary and tertiary
Regulation
healthcare institutions
دائرة تنظيم املهنة
تشكيل فريق عمل لتطوير نظام تدوير لفئات
التمريض املستهدفة
Directorate of
Set up a working group to promote rotation
Professional
system of targeted nurses
Regulation
خطة مركزية معتمدة ومفعلة لعملية تدوير
إعداد خطة مركزية لعملية تدوير الكوادر التمريضية دائرة تنظيم املهنة
الكوادر التمريضية في جميع املؤسسات
في جميع املؤسسات الصحية
الصحية
Approved and applied national plan
Directorate of
Develop a national plan for the rotation of
for the rotation of nurses in all
Professional
nurses in all healthcare institutions
healthcare institutions
Regulation
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2 النشاط الفرعي

Sub-activity 2

3 النشاط األساس ي

Main activity 3

1 النشاط الفرعي
Sub-activity 1

2النشاط الفرعي

Sub-activity 2

2020

اإلطارالزمني
Time-Frame
2019
2018
2017

الوضع الحالي الوضع املستهدف
2020 Projected Current

املؤشر
Indicator

الدائرة املنفذة
Executer

البند

2016
1

صفر

1

0

3

2

Number of visits among governorates
and hospitals every five years
1

صفر

1

0

1

صفر

1

0

%100

%0

The Strategic Plan (1016-2020) - National Level

إجراء دراسة ميدانية حول فعالية تأثير تدوير الكوادر
التمريضية في جميع املؤسسات الصحية
Conduct a situational analysis on the impact
of nurses’ rotation system in all healthcare
institutions
Peer " تطوير آليات لتنفيذ برنامج إستعراض النظراء
" لتبادل الخبرات بين كل املحافظاتReview
واملؤسسات الصحية
Directorate of
Develop mechanisms to implement peer
Professional
review program to exchange expertise among
Regulation
all governorates and healthcare institutions
دائرة تنظيم املهنة
(لتنفيذ برنامج إستعراضTools) إعداد أدوات
النظراء
Directorate of
Develop tools to implement the peer review
Professional
program
Regulation
إعداد برنامج لتنفيذ برنامج إستعراض النظراء بين دائرة تنظيم املهنة
املؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة
Directorate of
Develop a plan to implement peer review
Professional
among Ministry of Health healthcare
Regulation
institutions
عقد جلسات عمل دورية بين النظراء ملتابعة تنفيذ دائرة تنظيم املهنة
توصيات الزيارات
Directorate of
Conduct regular working sessions among
Professional
peers to follow-up the implementation of the
Regulation
recommendations of peer review visits

تقرير معتمد عن تصور الكوادر التمريضية
دائرة تنظيم املهنة
املستهدفة لعملية التدوير
Approved findings report on nurses’
Directorate of
perceptions regarding the rotation
Professional
system
Regulation
عدد الزيارات بين املحافظات واملستشفيات
دائرة تنظيم املهنة
املرجعية كل خمسة سنوات

أدوات محدثة ومعتمدة لبرنامج إستعراض
النظراء
Up-dated and approved tools for peer
review program
برنامج معتمد ومفعل لبرنامج إستعراض
النظراء
Approved and applied plan for peer
review
نسبة املؤسسات التي إستفادت من الجلسات
الدورية بين النظراء
Rate of healthcare institutions that
have benefited from the regular
working sessions of the peers
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3النشاط الفرعي
Sub-activity 3

4 النشاط األساس ي

Main activity 4

1 النشاط الفرعي
Sub-activity 1

2النشاط الفرعي
Sub-activity 2

3النشاط الفرعي
Sub-activity 3

%100

%5

1

صفر

1

0

%100

%0

%100
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%0

نسبة الكوادر التمريضية املسجلة والحاصلة
دائرة تنظيم املهنة
تسجيل جميع الكوادر التمريضية في املؤسسات
على تراخيص مزاولة املهنة
)الصحية (املدنية والعسكرية والقطاع الخاص
Rate of nurses registered and licensed Directorate of
Register all nurses working in healthcare
to practice
Professional
institutions (Government, Military, and Private
Regulation
Sector)
برنامج إلكتروني محدث ومفعل لتسجيل
دائرة تنظيم املهنة
إعداد برنامج إلكتروني لتسجيل ومنح التراخيص
الكوادر التمريضية ومنح التراخيص املهنية
Up-dated and applied electronic
system for registering and licensing
Directorate of
Develop a reliable computerized system for
nurses
Professional
Registration and Licensure
Regulation
البيانات الخاصة بالكوادر التمريضية محدثة
دائرة تنظيم املهنة
تحديث البيانات الخاصة بالكوادر التمريضية في
املؤسسات الصحية (املدنية والعسكرية والقطاع
Up-dated data base
)الخاص
Directorate of
Up-date / establish information of all nurses
Professional
working in health care institutions
Regulation
(Government, Military & Private Sector)
نسبة املحافظات التي شاركت في الندوة
دائرة تنظيم املهنة
املركزية للتعريف بنظام التسجيل وتراخيص
املمارسة املهنية
Rate of governorates who participated Directorate of
in the symposium
Professional
Regulation
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عقد ندوة مركزية للتعريف بنظام التسجيل
وتراخيص املمارسة املهنية

5 النشاط األساس ي
Main activity 5

1 النشاط الفرعي

Sub-activity 1

2 النشاط الفرعي

Sub-activity 2

3النشاط الفرعي

Conduct symposium / workshop in all
Sub-activity 3
governorates to raise awareness and introduce
registration and Licensure system

%100

%0

نسبة الكوادر التمريضية التي منحت
تراخيص املمارسة املهنية
Rate of licensed nurses

%100

%5

1

%0

Directorate of
Professional
Regulation

عدد الكوادر التمريضية املتخصصة
والعاملين بنظام املناوبات املستفيدة من
نظام منح الحوافز املالية
Number of specialized nurses, nurses
working in specialized and critical
areas and nurses working shift duties
who benefited from the financial
incentives
معدل طلبات النقل من األقسام التخصصية غير دقيق
والحرجة واملؤسسات العاملة بنظام
الدوريات في جميع املحافظات
Inaccurate Rate of transfer out request from
specialized and critical care areas in
all healthcare institutions

صفر

0
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دائرة تنظيم املهنة

دائرة الفئات
التمريضية ودعم
املؤسسات الصحية
Directorate of
Nursing Cadres
and Healthcare
Institutions
Support
دائرة الفئات
التمريضية ودعم
املؤسسات الصحية
Directorate of
Nursing Cadres
and Healthcare
Institutions
Support
خطة مركزية معتمدة للبرامج التوعوية
دائرة الفئات
لتحفيز الكوادر التمريضية على اإللتحاق
التمريضية ودعم
بالبرامج التمريضية التخصصية
املؤسسات الصحية
Approved national operational plan to Directorate of
raise awareness among nurses to
Nursing Cadres
enroll in specialty nursing programs
and Healthcare
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منح تراخيص املمارسة املهنية لجميع املمارسين في
4النشاط الفرعي
املؤسسات الصحية (املدنية والعسكرية والقطاع
)الخاص
Issue licensure to all nurses working in
Sub-activity 4
healthcare institutions (Government, Military
& Private Sector)
منح حوافز مالية للكوادر التمريضية املتخصصة
والعاملين في األقسام التخصصية والحرجة والعاملين
بنظام املناوبات
Granting financial incentives for specialized
nurses, nurses working in specialized and
critical areas and nurses working shift duties

تطبيق آلية منح حوافز مالية للكوادر التمريضية
املتخصصة والعاملين في األقسام التخصصية
والحرجة والعاملين بنظام املناوبات
Introduce the system of granting financial
incentives for specialized nursing staff, nurses
working in specialized and critical areas and
nurses working shift duties
إعداد خطة مركزية لتحفيز الكوادر التمريضية على
اإللتحاق بالبرامج التمريضية التخصصية
Develop and implement a national awareness
programs to stimulate nursing staff to enroll
in specialty nursing programs

6 النشاط األساس ي

Main activity 5

1 النشاط الفرعي

Sub-activity 1

2 النشاط الفرعي

Sub-activity 2

%100

1

%0

صفر

0

1

صفر

0

1

صفر

0
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Institutions
Support
نسبة املؤسسات الصحية التي تمت تغطيتها
دائرة تنظيم املهنة
من خالل البرامج التوعوية
Rate of healthcare institutions covered Directorate of
by the awareness programs
Professional
Regulation
سياسة عامة معتمدة ومطبقة للتعامل مع
دائرة الفئات
الكوادر التمريضية التي لديها أمراض مزمنة
التمريضية ودعم
والتي تمنعها من مواصلة عملها كممرضة
املؤسسات الصحية
Approved and applied general and
unified policy to deal with nurses with Directorate of
chronic illnesses
Nursing Cadres
and Healthcare
Institutions
Support
فريق عمل لوضعالسياسة واآلليات للتعامل
دائرة الفئات
مع الكوادر التمريضية التي لديها أمراض
التمريضية ودعم
املؤسسات الصحية مزمنة
Active working group to develop
Directorate of
policy and mechanisms to deal with
Nursing Cadres
the nurses having chronic diseases
and Healthcare
Institutions
Support
خطة مركزية معتمدة لبرامج توعوية في مجال
دائرة تنظيم املهنة
الوقاية من األمراض املزمنة وإصابات العمل
Approved national plan on awareness
programs in prevention of chronic
Directorate of
diseases and injuries at workplace
Professional
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تنفيذ برامج توعوية لتحفيز الكوادر التمريضية على
اإللتحاق بالبرامج التمريضية التخصصية
Conduct awareness programs among nurses
to stimulate them to enroll in specialty
nursing programs
إعداد سياسة عامة موحدة للتعامل مع الكوادر
التمريضية التي لديها أمراض مزمنة والتي تمنعها
من مواصلة عملها كممرضة
Develop general unified policy to deal with
nurses with chronic illnesses and who
cannot continue in nursing profession

تشكيل فريق عمل لوضع السياسة واآلليات للتعامل
مع الكوادر التمريضية التي لديها أمراض مزمنة
Set up a working group to develop policy and
mechanisms to deal with the nurses having
chronic diseases

إعداد خطة مركزية لتنفيذ برامج توعوية في مجال
الوقاية من األمراض املزمنة وإصابات العمل
Develop a national plan to implement
awareness programs in prevention of chronic

3النشاط الفرعي
Sub-activity 3

7 النشاط األساس ي

Main activity 7

1 النشاط الفرعي

Sub-activity 1

2 النشاط الفرعي

Sub-activity 2

%50

1

1

1

%100

1
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%25

صفر
0

صفر
0

صفر
0

%0

صفر

Regulation
diseases and injuries at workplace
معدل الكوادر التمريضية الحاصلة على
دائرة تنظيم املهنة
تم إستقطاب كوادر تمريضية ذات كفاية عالية
، دبلوم تخصص ي،مؤهالت عليا (بكالوريوس
) دكتوراه،ماجستير
Rate of nurses holding higher
Directorate of
Deploy / attract highly competent nursing
qualifications (BSN, Specialty
Professional
cadre
Diploma, Masters, and PhD)
Regulation
معايير الكفاية املطلوية للكوادر التمريضية
تحديد معايير الكفاية املطلوبة للكوادر التمريضية دائرة تنظيم املهنة
معتمدة ومفعلة في املؤسسات الصحية
Approved and applied list of
competencies required for nurses in all Directorate of
Determine competencies requirements for
healthcare institutions
Professional
nurses
Regulation
فريق عمل فعال
تشكيل فريق عمل لتحديد معايير الكفاية املطلوبة دائرة تنظيم املهنة
للكوادر التمريضية
Active and efficient working group
Directorate of
Set up a working group to determine the
Professional
competencies required for nurses
Regulation
معايير الكفاية املطلوبة للكوادر التمريضية
إعتماد معايير الكفاية املطلوبة للكوادر التمريضية دائرة تنظيم املهنة
معتمدة
Accredited list of required
Directorate of
Accreditation of required competencies for
competencies for nurses
Professional
nurses
Regulation
نسبة مدراء ورؤساء التمريض الذين
عقد ندوة مركزية للتعريف بمعايير الكفاية املطلوبة دائرة تنظيم املهنة
شاركوا في ورشة العمل
للكوادر التمريضية
Rate of Directors / Heads of nursing
Directorate of
Conduct a national symposium to introduce
who participated in the symposium
Professional
list of required competencies for nurses
Regulation
نتائج وتوصيات الدراسة امليدانية معتمدة
دائرة تنظيم املهنة
إجراء دراسة ميدانية عن الوضع الحالي للكفايات
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4 املنتج

Product # 4

1 النشاط األساس ي

Main activity 1

1 النشاط الفرعي
Sub-activity 1

2النشاط الفرعي
Sub-activity 1

3النشاط الفرعي
Sub-activity 3

4النشاط الفرعي

0

1

1

%30

8

%100
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صفر
0

صفر
0

%20

4

%100

لتأهيل الكوادر التمريضية
Approved findings and
recommendations of the situational
analysis
خطة مركزية معتمدة ومطبقة لتأهيل
الكوادر التمريضية
Approved and applied national plan
to qualify Omani nurses

التمريضية في املؤسسات الصحية
Conduct a situational analysis about nursing
competencies in healthcare institutions

Directorate of
Professional
Regulation
إعداد خطة مركزية لتأهيل كوادر تمريضية عمانية دائرة تنظيم املهنة
Directorate of
متخصصة وذات كفاية
Professional
Develop a national plan to quality Omani
Regulation
specialized and highly competent nurses

نسبة املحافظات التي طبقت الخطة الخاصة
دائرة تنظيم املهنة
بتأهيل الكوادر التمريضية العمانية
Rate of governorates who have
Directorate of
implemented the national plan
Professional
Regulation
معدل الكوادر التمريضية العمانية
دائرة تنظيم املهنة
املتخصصة وذات كفاية
Rate of specialized and highly
Directorate of
competent Omani nurses
Professional
Regulation
عدد البرامج التدريبية التي تم تنفيذها لتأهيل
دائرة تنظيم املهنة
الكوادر التمريضية في التخصصات املختلفة
Number of conducted training
programs to qualify Omani nurses in
Directorate of
various specialties
Professional
Regulation
نسبة املحافظات التي إستفادت من البرامج
دائرة تنظيم املهنة
التدريبية
Rate of governorates who have
Directorate of
benefited from the training programs Professional
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متابعة تنفيذ الخطة الخاصة بتأهيل الكوادر
التمريضية العمانية من قبل املحافظات
Monitor the implementation of the national
plan by the governorates
تأهيل كوادر تمريضية عمانية متخصصة وذات
كفاية
Quality Omani nurses specialized and highly
competent
إعداد برامج تدريبية لتأهيل الكوادر التمريضية في
التخصصات املختلفة
Develop training programs to quality Omani
nurses in various specialties
عقد برامج تدريبية لتأهيل الكوادر التمريضية في
التخصصات املختلفة
Conduct training programs to qualify Omani
nurses in various specialties

Sub-activity 4

5النشاط الفرعي
Sub-activity 5

6النشاط الفرعي
Sub-activity 6

2 النشاط األساس ي
Main activity 2

1 النشاط الفرعي

Sub-activity 1

2 النشاط الفرعي
Sub-activity 2

1

%100

5

1

%100

صفر
0

صفر
0

صفر
0

صفر
0

%0

Regulation
تم تطوير نظام لرصداملؤشرات التمريضية السريرية دائرة املمارسة املهنية
)Key Performance Indicators(
Directorate of
Develop a system to monitor key
Professional
performance indicators for nursing care
Practice
إستحداث نظام رصد املؤشرات التمريضية السريرية دائرة املمارسة املهنية
في املؤسسات الصحية
Directorate of
Develop a system to monitor key
Professional
performance indicators for nursing care in all
Practice
healthcare institutions
دائرة املمارسة املهنية
تحديد املؤشرات السريرية التمريضية

نظام املؤشرات السريرية التمريضية في
جميع املؤسسات الصحية
Available system to monitor key
performance indicators for nursing
care
نسبة املؤسسات الصحية التي تطبق نظام
املؤشرات السريرية التمريضية
Rate of healthcare institutions who
applied key performance indicators for
nursing care
عدد املؤشرات السريرية التمريضية التي تم
إستحداثها وإعتمادها
Number of developed and approved
Directorate of
key performance indicators
Professional
Practice
دائرة املمارسة املهنية خطة إستراتيجية معتمدة ومفعلة لتنفيذ
ومتابعة وتقييم نظام رصد ومتابعة املؤشرات
السريرية التمريضية
Approved and applied national
Directorate of
strategic plan to implement, monitor
Professional
and evaluate the system of key
Practice
performance indicators for nursing
care
نسبة املحافظات التي لديها كوادر تمريضية
دائرة تنظيم املهنة
مدربة لتدريب مدققين
Rate of governorates who has nurse
auditors

The Strategic Plan (1016-2020) - National Level

Directorate of
Professional
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Determine key performance indicators for
nursing care
إعداد خطة إستراتيجية لتنفيذ ومتابعة وتقييم
نظام رصد ومتابعة املؤشرات السريرية التمريضية
Develop a strategic national plan to
implement, monitor and evaluate the system
of key performance indicators for nursing
care
)Train the Trainer( إعداد برنامج تدريب مدربين
لتدريب كوادر تمريضية كمدققين ملتابعة برنامج
املؤشرات التمريضية السريرية
Develop “Train the Trainer” program for
nurses as auditors to monitor evaluate the

5 املنتج
Product # 5

1 النشاط األساس ي
Main activity 1

1 النشاط الفرعي
Sub-activity 1

2 النشاط الفرعي

Sub-activity 2

2 النشاط األساس ي

Main activity 2

Regulation
15

%100

%100

1

1
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صفر
0

%0

%0

صفر
0

صفر
0

عدد املدققين من الكوادر التمريضية في كل
محافظة
Number of nurse auditors in each
governorate
نسبة املؤسسات الصحية التي تطبق برنامج
املؤشرات التمريضية
Rate of healthcare institutions who
apply the system of key performance
indicators for nursing care by the
governorates

system of key performance indicators for
nursing care
تدريب مدققين لتنفيذ برنامج املؤشرات التمريضية دائرة تنظيم املهنة
السريرية
Directorate of
Train auditors to implement the system of key
Professional
performance indicators for nursing care
Regulation
متابعة تطبيق برنامج املؤشرات التمريضية من قبل دائرة املمارسة املهنية
املؤسسات الصحية
Directorate of
Monitor the implementation the system of
Professional
key performance indicators for nursing care
Regulation
by the governorates

نسبة املؤسسات الصحية التي تطبق
تم تطبيق املمارسة التمريضية املبنية على البراهين دائرة تنظيم املهنة
املمارسة املبنية على األدلة والبراهين في مجال
Evidence Informed ( واألدلة العلمية املعلنة
املمارسة التمريضية
)Practice
Rate of healthcare institutions who
Directorate of
Evidence Informed Practice is implemented
apply Evidence Informed Practice in
Professional
nursing care
Regulation
برنامج وطني معتمد ومفعل للبحوث
دائرة تنظيم املهنة
إعداد برنامج وطني للبحوث التمريضية وتشجيع
التمريضية
ثقافة البحث العلمي واملمارسة املبنية على األدلة
والبراهين
Available approved and applied
Directorate of
Develop a national program for nursing
national program for nursing research Professional
research and encourage a culture of Evidence
Regulation
Informed Practice
لجنة مركزية فعالة
دائرة تنظيم املهنة
تشكيل لجنة مركزية تعنى باإلشراف على أنشطة
البحث العلمي واإلستخدام األمثل ملنهجية املمارسة
التمريضية املبنية على األدلة والبراهين
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1 النشاط الفرعي
Sub-Activity 1

2 النشاط الفرعي
Sub-activity 2

6 املنتج

Product # 6

1 النشاط األساس ي

Main activity 1

1 النشاط الفرعي

Efficient national task force

%100

1

1

54
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صفر
0%

صفر
0

صفر
0

14

Directorate of
Professional
Regulation

Set up national task force to supervise
scientific research and proper utilization of
practice approaches based on Evidence
Informed Practice
نسبة املحافظات التي تطبق البرنامج الوطني
دائرة تنظيم املهنة
متابعة تطبيق البرنامج الوطني للبحث العلمي
للبحث العلمي واملمارسة املبنية على األدلة
واملمارسة املبنية على األدلة والبراهين من قبل
والبراهين
املؤسسات الصحية
Rate of governorates who apply the
Directorate of
Follow up the implementation of the national
national program for scientific
Professional
program for scientific research and Evidence
research and Evidence Informed
Regulation
Informed Practice by healthcare institutions
Practice
نشر دراسة ميدانية حول تصور الكوادر
إجراء دراسة علمية حول تصور الكوادر التمريضية دائرة تنظيم املهنة
التمريضية للبحث العلمي واملمارسة املبنية
للبحث العلمي واملمارسة املبنية على األدلة والبراهين
على األدلة والبراهين
Published study about perceptions of Directorate of
Conduct a scientific research about
nurses toward scientific research and Professional
perceptions of nurses toward scientific
Evidence Informed Practice
Regulation
research and Evidence Informed Practice
)Train the Trainer( برنامج تدريبي معتمد
دائرة تنظيم املهنة
إعداد برنامج تدريبي حول أحدث الطرق العلمية
على أحدث الطرق العلمية إلجراء األبحاث
إلجراء األبحاث العلمية واملمارسة التمريضية املبنية
العلمية واملمارسة التمريضية املبنية على
على األدلة والبراهين
األدلة والبراهين
Accredited training program on
Directorate of
Develop a training program of modern
modern scientific methodologies in
Professional
scientific methodologies in conducting
conducting scientific studies and
Regulation
scientific studies and Evidence Informed
Evidence Informed Practice
Practice
 عدد املدريبن على أحدث الطرق العلمية.1
دائرة تنظيم املهنة
تدريب الكوادر التمريضية كمدربين على أحدث
واملمارسة التمريضية املبنية على األدلة
الطرق العلمية واملمارسة التمريضية املبنية على
والبراهين
األدلة والبراهين
Number of trainers on modern
Directorate of
Train nurses as trainers on modern scientific
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Sub-activity 1

2النشاط الفرعي

Sub-activity 2

3النشاط الفرعي

Sub-activity 3

2 النشاط األساس ي

Main activity 2

1النشاط الفرعي

Sub-activity 1

%100

%100

22

3
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scientific methodologies in
conducting scientific studies and
Evidence Informed Practice
%65
 نسبة املحافظات التي يوجد لديها مدربين.2
في مجال البحث العلمي
Rate of governorates who has
trainers in scientific research
%5
نسبة الكوادر التمريضية التي تم تدريبها على
أحدث الطرق العلمية واملمارسة التمريضية
املبنية على األدلة والبراهين
Rate of nurses who are trained on
modern scientific methodologies in
conducting scientific studies and
Evidence Informed Practice
غير دقيق
عدد األبحاث العلمية
)2x11( بحثين علميين في كل محافظة
Inaccurate The number of scientific studies
2 scientific studies in every
governorates
1

Professional
Regulation

methodologies in conducting scientific
studies and Evidence Informed Practice

دائرة تنظيم املهنة

متابعة تنفيذ املدربين لبرنامج تدريب الكوادر
التمريضية في املحافظات على أحدث الطرق العلمية
واملمارسة التمريضية املبنية على األدلة والبراهين
Directorate of
Follow up the implementation of training of
Professional
nurses on modern scientific methodologies in
Regulation
conducting scientific studies and Evidence
Informed Practice
متابعة إجراء أبحاث علمية سنويا على مستوى
دائرة تنظيم املهنة
املحافظات واملستشفيات املرجعية
Directorate of
Follow up the conduction of yearly scientific
Professional
research in the governorates and referral
Regulation
hospitals

عدد األبحاث العلمية املنشورة
نشر أبحاث علمية في مجالت علمية محلية وعاملية دائرة تنظيم املهنة
)1x11(بحث علمي عى مستوى كل محافظة
2018 إبتداء من عام
Number of published scientific studies Directorate of
Publish scientific research in international
One scientific studies by every
Professional
scientific journals with effect 2018
governorate
Regulation
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2النشاط الفرعي

Sub-activity 2

3 النشاط الفرعي
Sub-activity 3

4 النشاط الفرعي
Sub-activity 4

40

34

%5

%4.5

%100

%30

1

11

%100
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صفر
0

9

%78

10000  عدد املمرضين لكل.1
Number of nurses per 10000

دائرة املمارسة املهنية

 نسبة النمو للكوادر التمريضية.2
Directorate of
Growth rate of nurses
Professional
Practice
دائرة املمارسة املهنية نسبة املحافظات التي تقدم خدمات صحة
املجتمع
Rate of governorates who provide
Directorate of
community nursing care
Professional
Practice
دائرة املمارسة املهنية خطة معتمدة ومطبقة لتفعيل دور الكوادر
التمريضية في البرامج املعززة للصحة
)(التوعوية والوقائية والعالجية
Approved and applied plan to enhance Directorate of
the nursing role in community health Professional
and the programs that support health Practice
(educational, preventive and curative)

تم التوسع في تقديم وضمان سهولة الوصول
Accessibility and ( للخدمات التمريضية
)expansion
Expand in providing and ensuring easy access
to nursing care services
Community : دعم برنامج "تمريض صحة املجتمع
" ليشمل جميع املحافظاتNursing Care
Support and expand community nursing
program to all governorates
إعداد خطة لتفعيل دور الكوادر التمريضية في صحة
املجتمع والبرامج املعززة للصحة (التوعوية والوقائية
)والعالجية
Develop a plan to enhance the nursing role in
community health and the programs that
support health (educational, preventive and
curative)

عدد املحافظات التي تتوفر فيها كوادر
دائرة الفئات
توفير كوادر تمريضية مدربة في "تمريض صحة
تمريضية مدربة في مجال "تمريض صحة
التمريضية ودعم
" في جميعCommunity Nursing Care : املجتمع
"Community Nursing Care : املجتمع
املؤسسات الصحية
املحافظات
Number of governorates that deploy
Directorate of
Deploy trained nurses in community nursing
trained nurses in community nursing Nursing Cadres
care
care
and Healthcare
Institutions
Support
نسبة املدارس التي تتوفر فيها الخدمات
دائرة الفئات
School Health : دعم برنامج " التمريض املدرس ي
التمريضية
" ليشمل جميع املدارس الحكومية (املدنية) التمريضية ودعمNursing

 املستوى املركزي- )2020-2016( الخطة الخمسية التاسعة

17

7 املنتج

Product # 7

1 النشاط األساس ي
Main activity 1

1 النشاط الفرعي

Sub-activity 1

2 النشاط الفرعي

Sub-activity 2

2النشاط األساس ي

Rate of government schools that
provide nursing care services

1

50

صفر

صفر
0

%100

صفر
0

%100

%0
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مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ووزارة
التعليم معتمدة ومفعلة لتوفير كوادر
)تمريضية لجميع املدارس الحكومية (املدنية
Approved and applied Memo of
Understanding between MOH and
MOE to provide nurses to all
government schools

 املؤسسات الصحيةSupport the program of school health nursing
Directorate of
to cover all government schools
Nursing Cadres
and Healthcare
Institutions
Support
دائرة الفئات
توفير كوادر تمريضية لجميع املدارس الحكومية
التمريضية ودعم
)(املدنية
املؤسسات الصحية
Directorate of
Deploy nurses in all government schools
Nursing Cadres
and Healthcare
Institutions
Support
دائرة تنظيم املهنة
) لتدريب الكوادر التمريضيةTOT( تدريب مدربين
: العاملة في املدارس على برنامج " التمريض املدرس ي
"School Health Nursing
Directorate of
Train trainers to train school health nurses
Professional
Regulation

" ) على برنامجTOT(  عدد املدربين.1
School Health : التمريض املدرس ي
"Nursing
Number of trainers of school health
nurses
 نسبة املحافظات التي يوجد لديها املدربين.2
: ) على برنامج " التمريض املدرس يTOT(
"School Health Nursing
Rate of governorates that have
trainers for school health nursing
نسبة الكوادر التمريضية العاملة في املدارس
دائرة تنظيم املهنة
متابعة تنفيذ املدربين لبرامج تدريب الكوادر
" الحكومية (املدنية) املدربة على برنامج
التمريضية العاملة في املدارس على برنامج " التمريض
School Health : التمريض املدرس ي
"School Health Nursing : املدرس ي
"Nursing
Rate of trained nurses working in
Directorate of
Follow up the implementation of training for
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Main activity 2

1 النشاط الفرعي

Sub-activity 1

2 النشاط الفرعي

Sub-activity 2

3النشاط الفرعي

Sub-activity 3

school health nurses programs
النشاط األساس ي 3

Main activity 3

النشاط الفرعي 1

Sub-activity 1

النشاط الفرعي 2

Sub-activity 2

النشاط الفرعي3

رفع درجة وعي الكوادر التمريضية بدورهم في
املبادرات التطوعية
Raise awareness of nurses about initiatives

تشكيل لجنة مركزية لوضع برنامج وطني لتحفيز
ودعم دور الكوادر التمريضية في املبادرات التطوعية
Set up a national committee to develop a
national program to support and enhance the
role of nursing in initiatives

إعداد برنامج لتحفيز ودعم دور الكوادر التمريضية
في املبادرات التطوعية
Develop programs to stimulate and support
the role of nurses in initiatives

عقد ملتقى مركزي بهدف رفع درجة وعي الكوادر
التمريضية بدورهم في املبادرات التطوعية

school health

Professional
Regulation
دائرة الفئات  .1عدد املبادرات التطوعية على مستوى كل
املحافظات
التمريضية ودعم
Number of initiatives at the level of
املؤسسات الصحية
directorates
Directorate of
 .2 Nursing Cadresبرنامج معتمد ومطبق لتحفيز ودعم دور
الكوادر التمريضية في املبادرات التطوعية
and Healthcare
Available approved and applied
Institutions
program to raise awareness of
Support
nurses about initiatives
لجنة مركزية مفعلة لوضع برنامج وطني
دائرة الفئات
لتحفيز ودعم دور الكوادر التمريضية في
التمريضية ودعم
املبادرات التطوعية
املؤسسات الصحية
Active national committee to develop Directorate of
a national program to support and
Nursing Cadres
enhance the role of nursing in
and Healthcare
initiatives
Institutions
Support
برنامج معتمد ومفعل لتحفيز ودعم دور
دائرة الفئات
الكوادر التمريضية في املبادرات التطوعية
التمريضية ودعم
املؤسسات الصحية
Approved and applied program to
Directorate of
stimulate and support the role of
Nursing Cadres
nurses in initiatives
and Healthcare
Institutions
Support
نسبة املؤسسات الصحية التي شاركت في
دائرة الفئات
امللتقى املركزي لرفع درجة وعي الكوادر
التمريضية ودعم
19

صفر
0

1

صفر
0

1

صفر
0

1

صفر
0

%0

الخطة الخمسية التاسعة ( - )2020-2016املستوى املركزي

1

%100
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التمريضية بدورهم في املبادرات التطوعية
Rate of healthcare institutions who
participated in the national forum on
raising awareness of nurses about
their role in initiatives
%50

صفر
0

%50

%0

1

صفر
0

%50

1
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%0

صفر
0

املؤسسات الصحية
Directorate of
Conduct a national forum to raise awareness
Nursing Cadres
of nurses about their role in initiatives
and Healthcare
Institutions
Support
.1 دائرة املمارسة املهنية
 سيتم تقديم رعاية تمريضية،2020 بنهاية عام
) في التخصصات التمريضيةANP( متقدمة
باملؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة
Directorate of
By the end of 2020, Advanced Nursing
Professional
Care will be provided in specialty nursing
.2 Practice
care in the MOH health care institutions

نسبة متلقي الخدمات الصحية الذين
إستفادوا من الرعاية التمريضية
املتقدمة
Rate of health care recipients
who benefited from ANP
نسبة املؤسسات الصحية املستهدفة
التي تتوفرفيها الرعاية التمريضية
املتقدمة
Rate of targeted healthcare
institutions who provide ANP
تم تطوير السياسات واإلجراءات الخاصة باملمارسة دائرة املمارسة املهنية سياسة معتمدة خاصة باملمارسة التمريضية
املتقدمة
التمريضية املتقدمة
Approved policies on ANP
Directorate of
Policies and actions for ANP are improved
Professional
Practice
دائرة املمارسة املهنية نسبة املؤسسات الصحية التي تعتمد
إعداد السياسات الخاصة باملمارسة املهنية
السياسات الخاصة باملمارسة التمريضية
املتقدمة في جميع التخصصات التمريضية
املتقدمة
Rate of healthcare institutions that
Directorate of
Develop policies related to ANP in all
apply policies related to ANP
Professional
specialties
Practice
دائرة املمارسة املهنية معايير سريرية خاصة باملمارسة التمريضية
إعداد معايير سريرية خاصة باملمارسة املهنية
املتقدمة في جميع التخصصات التمريضية
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Sub-activity 3

2 النتيجةاملتوقعة

Expected
outcome # 2

1 املنتج
Product # 1

1 النشاط األساس ي

Main activity 1

1 النشاط الفرعي

 املتقدمةDirectorate of
Professional
Available clinical standards related to
Practice
ANP
1

صفر
0

تقرير معتمد يبتوصيات الدراسة امليدانية
يتضمن أعداد التخصصات التمريضية
واألولويات وأعداد الكوادر التمريضية
املطلوبة لتنفيذ برنامج املمارسة التمريضية
املتقدمة
Approved report on the
recommendations, which include
specialties, priority, and required
number of nurses to implement ANP

%50

%0

5

صفر
0

%50

%0
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دائرة املمارسة املهنية

Directorate of
Professional
Practice

نسبة املؤسسات الصحية التي تتوفر فيها
التخصصات التمريضية املتقدمة

إجراء دراسة ميدانية لتحديد التخصصات
التمريضية واألولويات وتحديد أعداد الكوادر
التمريضية املطلوبة لتنفيذ املمارسة التمريضية
املتقدمة
Conduct a situational study to determine
nursing specialties and priority and nursing
workforce projection to implement ANP

تم توفير خدمات تمريضية متقدمة في مختلف
التخصصات التمريضية في املؤسسات الصحية
األولية والثانوية والثالثية
Rate of healthcare institutions that
Directorate of
ANP in different specialties is provided in
provide ANP services
Professional
healthcare institutions (Tertiary, secondary
Practice
and PHC)
 عدد التخصصات التمريضية املتقدمة.1
دائرة الفئات
إستقطاب كوادر تمريضية مؤهلة في جميع
املتوفرة في املؤسسات الصحية
التمريضية ودعم
التخصصات التمريضية
Number of specialties ANP
املؤسسات الصحية
provided in healthcare institutions
Directorate of
Attract / Deploy qualified nurses in various
 نسبة املؤسسات الصحية التي تقدم.2 Nursing Cadres
specialties
خدمات تمريضية متقدمة
and Healthcare
Rate of healthcare institutions
Institutions
Support
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دائرة املمارسة املهنية

Improve clinical standards related to ANP in
all nursing specialties

21

Sub-activity 1

2 النشاط الفرعي

Sub-activity 2

2 املنتج

Product # 2

1 النشاط األساس ي

Main activity 1

100

1

صفر
0

صفر
0

providing ANP services
 عدد الكوادر التمريضية املؤهلة في مجال.3
 في كل20( املمارسة التمريضية املتقدمة
)تخصص
Number of qualified nurses in ANP
(20 in each specialty)
خطة زمنية معتمدة

دائرة املمارسة املهنية

Approved time-frame plan

100

20

5
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صفر
0

صفر
0

صفر
0

Directorate of
Professional
Practice
20( أعداد املبتعثين حسب الخطة املعتمدة
دائرة تنظيم املهنة
)في كل تخصص
The number of scholarship as per
Directorate of
approved plan (20 in each specialty)
Professional
Practice
) في كل تخصص2( أعداد املبتعثين سنويا
دائرة الفئات
التمريضية ودعم
املؤسسات الصحية
Number of enrolled nurses per year (2 Directorate of
in each specialty)
Nursing Cadres
and Healthcare
Institutions
Support
 مؤسسات خارج5 مذكرات تفاهم مع
دائرة تنظيم املهنة
السلطنة للتدريب على رأس العمل
Memo of understanding with 5
Directorate of
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إعداد خطة زمنية لتأهيل كوادر تمريضية عمانية في
جميع التخصصات بالتعاون مع جهات اإلختصاص
Work with concerned authority to develop a
time-frame plan to quality Omani nurses in
all specialties
متابعة الجهات املختصة إلبتعاث كوادر تمريضية
وتأهيلها كممارسين متقدمين
Follow up with concerned authorities
concerning the scholarship to quality Omani
nurses as ANP
إلحاق بعض الكوادر التمريضية للعمل في بيئة
جديدة منافسة خارج السلطنة إلكتساب الخبرات
)Clinical attachment( التخصصية
Enroll nurses to work in new environment
abroad to acquire clinical specialty expertise

متابعة إبتعاث كوادر عمانية تمريضية تخصصية
 أشهر3 للتدريب على رأس العمل لفترة
Follow up Training scholarship of Omani

1 النشاط الفرعي

Sub-activity 1

2 النشاط الفرعي
Sub-activity 2

2 النشاط األساس ي

Main activity

1 النشاط الفرعي
Sub-activity

1

%100

%100

صفر
0

صفر
0

%0

International healthcare institutions
for OJT
خطة زمنية معتمدة لتنفيذ مذكرات التفاهم
مع املؤسسات الصحية خارج السلطنة
للتدريب على رأس العمل
Approved time-frame plan to carry out
OJT MOU with abroad healthcare
institutions
نسبة تنفيذ برنامج إبتعاث الكوادر
التمريضية للتدريب على رأس العمل في
املجال التخصص ي
Rate of implemented scholarship OJT
programs in specialty areas
عدد القيادات التمريضية (املستوى األول
والثاني والثالث) التي تم تأهيلها
The number of qualified leaders
(first, second and third level)

%100

%0

نسبة القيادات التمريضية التي إستفادت من
نظام تعزيز القدرات القيادية واإلدارية
Rate of nurse leaders who benefited
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Professional
Regulation
دائرة تنظيم املهنة

nurses in specialty OJT for 3 months
إعداد خطة زمنية إلبتعاث كوادر تمريضية عمانية في
جميع التخصصات للتدريب على رأس العمل

2 النشاط الفرعي

Directorate of
Professional
Regulation
دائرة تنظيم املهنة

Develop a time-frame scholarship plan to
enroll Omani nurses in OJT programs in all
specialties
متابعة الكوادر التمريضية العمانية املبتعثة للتدريب
على رأس العمل

Sub-activity 2

Directorate of
Professional
Regulation
دائرة الفئات
التمريضية ودعم
املؤسسات الصحية
Directorate of
Nursing Cadres
and Healthcare
Institutions
Support
دائرة الفئات
التمريضية ودعم
املؤسسات الصحية
Directorate of
Nursing Cadres
and Healthcare
Institutions

Follow up Omani nurses who are enrolled in
the OJT abroad

Sub-activity 3
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23

 سيتم تعزيزالقيادة واإلدارة في،2020 بنهاية عام
مهنة التمريض
By the end of 2010, nursing leadership and
management will be enhanced

تم إستحداث نظام فعال إلدارة وتعزيز القدرات
القيادية واإلدارية للكوادر التمريضية
An efficient system of managing and
promoting leadership / management
capabilities of nurses is developed

3النشاط الفرعي

3 النتيجةاملتوقعة

Expected
outcome # 3

1 املنتج

Product # 1

Support
1

صفر
0

برنامج معتمد لتعزيز القدرات القيادية
واإلدارية للقيادات التمريضية
Approved program to promote
leadership / management capabilities
of nurse leaders

1

صفر
0

سياسات وآليات معتمدة خاصة بمتابعة
وتقييم أداء القيادات التمريضية
Approved policies and tools to
monitor and evaluate nursing
management performance

%100

%100

%5 دون معدل
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%0

%0

غير دقيق

نسبة القيادت التي إستفادت من البرنامج

دائرة الفئات
التمريضية ودعم
املؤسسات الصحية
Directorate of
Nursing Cadres
and Healthcare
Institutions
Support
دائرة الفئات
التمريضية ودعم
املؤسسات الصحية
Directorate of
Nursing Cadres
and Healthcare
Institutions
Support
دائرة تنظيم املهنة

تحديث نظام اإلدارة وتعزيز القدرات القيادية
واإلدارية للقيادات التمريضية
Up-date the system of managing and
promoting leadership / management
capabilities of nurse leaders

إعداد السياسات واآلليات الخاصة بمتابعة وتقييم
أداء القيادات التمريضية
Develop policies and tools to monitor and
evaluate nursing management performance

إعداد برنامج تدريبي لتعزيز القدرات القيادية
واإلدارية للقيادات التمريضية
Rate of nursing leaders who
Directorate of
Develop training program to promote
benefited from the program
Professional
leadership / management capabilities of
Regulation
nursing leaders
نسبة تنفيذ البرنامج من قبل املحافظات
دائرة تنظيم املهنة
متابعة تنفيذ البرنامج التدريبي لتعزيز القدرات
القيادية واإلدارية للقيادات التمريضية من قبل
املحافظات
Rate of programs implemented by the Directorate of
Follow up the implementation of the training
governorates
Professional
program to promote leadership /
Regulation
management capabilities of nursing leaders
معدل اإلستقاالت لدى القيادات التمريضية
إعداد نظام وإستراتيجية موحدة إلستبقاء القيادات دائرة الفئات
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1 النشاط األساس ي

Main activity 1

1 النشاط الفرعي

Sub-activity 1

2 النشاط الفرعي
Sub-activity 2

3النشاط الفرعي

Sub-activity 3

2 النشاط األساس ي

)(املستوى األول والثاني والثالث

Less than 5%

1

1

%100
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Inaccurate

صفر
0

صفر
0

%0

التمريضية ودعم
املؤسسات الصحية
Rate of resignation among nursing
Directorate of
leaders (First, second and third level)
Nursing Cadres
and Healthcare
Institutions
Support
تقرير معتمد للدراسة امليدانية يتضمن
دائرة الفئات
توصيات وأسباب إستقالة القيادات
التمريضية ودعم
التمريضية
املؤسسات الصحية
Approved report containing findings
Directorate of
and recommendations of the study
Nursing Cadres
and Healthcare
Institutions
Support
وجود نظام وإستراتيجية معتمدة إلستبقاء
دائرة الفئات
القيادات التمريضية وتحفيزهم
التمريضية ودعم
املؤسسات الصحية
Approved system and strategy for
Directorate of
nursing leaders retention and
Nursing Cadres
stimulation
and Healthcare
Institutions
Support
نسبة املحافظات التي تطبق النظام
دائرة الفئات
واإلستراتيجية املوحدة إلستبقاء القيادات
التمريضية ودعم
التمريضية وتحفيزها
املؤسسات الصحية
Rate of governorate who apply of the Directorate of
system and strategy of retention and
Nursing Cadres
stimulation of nursing leaders
and Healthcare
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التمريضية وتحفيزهم
Develop program and unified strategy to
retain and stimulate nursing leaders

 إستبيان حول أسباب/ إجراء دراسة ميدانية
إستقالة القيادات التمريضية
Conduct a situational study / survey on the
reasons of resignation among nursing leaders

إعداد نظام وإستراتيجية موحدة إلستبقاء القيادات
التمريضية وتحفيزهم على ضوء نتائج الدراسة
Develop system and unified strategy to retain
and stimulate them based on the findings of
the study

متابعة تنفيذ نظام وإستراتيجية إستبقاء القيادات
التمريضية وتحفيزهم من قبل املحافظات
Follow up the implementation of the system
and strategy to retain and stimulate them by
the Directorates

Main activity 2

1النشاط الفرعي

Sub-activity 1

2النشاط الفرعي

Sub-activity 2

3النشاط الفرعي

Sub-activity 3

%100

1
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%0

صفر
0

1

صفر
0

1

صفر

Institutions
Support
نسبة القيادات التمريضية التي شاركت في
دائرة الفئات
كل جوانب التخطيط اإلستراتيجي للرعاية
التمريضية ودعم
الصحية
املؤسسات الصحية
Rate of nursing leaders who were
Directorate of
involved in the strategic planning for
Nursing Cadres
health care
and Healthcare
Institutions
Support
آليات معتمدة لتعزيز مشاركة القيادات
دائرة الفئات
التمريضية في تخطيط وتمويل الرعاية
التمريضية ودعم
الصحية
املؤسسات الصحية
Approved tools to promote the
Directorate of
participation of nursing leaders in
Nursing Cadres
planning and financing health care
and Healthcare
services
Institutions
Support
 فريق عمل معتمد لوضع اإلستراتيجية.1
دائرة الفئات
واآلليات
التمريضية ودعم
Approved and active task force to
املؤسسات الصحية
develop strategies and tools
 خطة إستراتيجية معتمدة لتعزيز الشراكة.2 Directorate of
مع مؤسسات صحية محلية وإقليمية
Nursing Cadres
وعاملية إلبتعاث قيادات تمريضية لفترات
and Healthcare
قصيرة إلكتساب املزيد من الخبرة
Institutions
Approved strategic plan to promote
Support
partnership with local, regional and
international healthcare institutions
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تم إشراك جميع القيادات التمريضية في كل جوانب
التخطيط اإلستراتيجي للرعاية الصحية
All nursing leaders were involved in the
strategic planning for health care

إيجاد آليات لتعزيز مشاركة القيادات التمريضية في
كل جوانب تخطيط الرعاية الصحية والتمويل
Identify tools to promote the participation of
nursing leaders in planning and financing
health care services

تشكيل فريق عمل من مدراء ورؤساء التمريض لوضع
إستراتيجية وآليات لتعزيز مشاركة القيادات
التمريضية في كل جوانب تخطيط الرعاية الصحية
والتمويل ومتابعة تنفيذها
Set up a task force among Directors / Heads of
Nursing to develop strategies and tools to
promote participation of nursing leaders in all
aspects of planning for health care, financing,
and monitoring its implementation

2 املنتج

Product # 1

1 النشاط األساس ي

Sub-activity 1

1 النشاط الفرعي

Sub-activity 2

to support short term scholarship
for nursing leaders to acquire
further experience
10

%100

1

1
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صفر
0

عدد القيادات التمريضية املبتعثة لفترات
قصيرة إلكتساب املزيد من الخبرة في
مؤسسات صحية محلية وإقليمية وعاملية

تنفيذ خطة إستراتيجية لتعزيز الشراكة مع
مؤسسات صحية محلية وإقليمية وعاملية إلبتعاث
قيادات تمريضية لفترات قصيرة إلكتساب املزيد من
الخبرة
Number of nursing leaders who were Directorate of
Implement strategic plan to promote
sent abroad for a short period to
Nursing Cadres
partnership with local, regional and
acquire further experience in
and Healthcare
international healthcare institutions to
healthcare local, regional and
Institutions
support short term scholarship for nursing
international institutions
Support
leaders to acquire further experience
ل
ى
رفع قدرات القياديين واإلداريين من املستوى األول
نسبة القيادات التمريضية من املستو األو غير دقيق
دائرة تنظيم املهنة
والثاني والثالث التي تم تدريبها وأكتسبت
والثاني والثالث إلكتساب القدرات القيادية واإلدارية
القدرات القيادية واإلدارية والقدرة على
والقدرة على إحتواء التكلفة
إحتواء التكلفة
Inaccurate Rate of nursing managers / leaders of Directorate of
Promote the capabilities of nursing managers
the first, second and third level who
Professional
/ leaders of the first, second and third level to
were trained and gained management Regulation
gain management / leadership experience
/ leadership experience and cost
and cost containment
containment
صفر
تقرير معتمد عن اإلحتياجات التدريبية
تحديد اإلحتياجات التدريبية للقياديين من املستوى دائرة تنظيم املهنة
للقياديين واإلداريين من املستوى األول
0
األول والثاني والثالث
والثاني والثالثالقياديين
Approved report on the training
Directorate of
Determine the training requirements of
requirements of nursing leaders of
Professional
nursing leaders of the first, second and third
the first, second and third level
Regulation
level
صفر
برنامج تدريبي معتمد لرفع قدرات القياديين
دائرة تنظيم املهنة
إعداد برنامج تدريبي لرفع قدرات القياديين من
0
من املستوى األول والثاني والثالث إلكتساب
املستوى األول والثاني والثالث إلكتساب القدرات
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املؤسسات الصحية
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2 النشاط الفرعي

Sub-activity 3

2 النشاط األساس ي

Main activity 1

1 النشاط الفرعي
Sub-activity 1

2 النشاط الفرعي

%100

%0

القدرات القيادية واإلدارية والقدرة على
إحتواء التكلفة
Accredited training program to
promote the nursing leaders
capabilities (first, second and third
level) to gain leadership /
management capabilities and cost
containment
نسبة املحافظات التي طبقت البرنامج
التدريبي

Rate of the governorates who
implemented the program

10

غير دقيق

عدد املشاركات املحلية والدولية

Inaccurate Number of local and international
participation

5

صفر
0

عدد املنظمات التي تم التعاون معها

The number of organization that
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Directorate of
Professional
Regulation

القيادية واإلدارية والقدرة على إحتواء التكلفة وذلك
على ضوء نتائج دراسة اإلحتياجات
Develop a training program to promote the
nursing leaders capabilities (first, second and
third level) to gain leadership / management
capabilities and cost containment, and thus
based on the study findings

متابعة تنفيذ البرنامج التدريبي لرفع قدرات القياديين دائرة تنظيم املهنة
من املستوى األول والثاني والثالث إلكتساب القدرات
القيادية واإلدارية والقدرة على إحتواء التكلفة وذلك
من قبل املحافظات
Directorate of
Follow the governments’ implementation of
Professional
the training program to promote the nursing
Regulation
leaders capabilities (first, second and third
level) to gain leadership / management
capabilities and cost containment
تم التعاون بإنتظام مع املنظمات الدولية والجمعيات دائرة الفئات
التمريضية ودعم
األهلية والفئات املهنية الصحية
املؤسسات الصحية
Directorate of
Regularly cooperated with international
Nursing Cadres
organization and local groups and health
and Healthcare
professionals
Institutions
Support
إعداد خطة وطنية شاملة لتطوير سبل التعاون مع دائرة الفئات
التمريضية ودعم
املنظمات املجتمعية والفئات املهنية الصحية في
املؤسسات الصحية
القطاعين الحكومي والخاص
Directorate of
Develop a holistic national plan to promote
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Sub-activity 2

3النشاط الفرعي

Sub-activity 3

3 املنتج

Product # 3

1 النشاط األساس ي

Main activity 1

have cooperated with

%100

%0

نسبة املحافظات التي إستفادت من مذكرات
التفاهم
Rate of governorates who benefited
from the MOU

%100

%0

نسبة املحافظات التي إستفادت من برنامج
تبادل الخبرات
Rate of governorates who benefited
from the program of exchange of
expertise

1

صفر
0

خطة إستراتيجية معتمدة ومفعلة

Approved and applied strategic plan

1
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صفر

جمعية عمانية للتمريض مفعلة

Nursing Cadres
and Healthcare
Institutions
Support
دائرة الفئات
التمريضية ودعم
املؤسسات الصحية
Directorate of
Nursing Cadres
and Healthcare
Institutions
Support
دائرة الفئات
التمريضية ودعم
املؤسسات الصحية
Directorate of
Nursing Cadres
and Healthcare
Institutions
Support
دائرة الفئات
التمريضية ودعم
املؤسسات الصحية
Directorate of
Nursing Cadres
and Healthcare
Institutions
Support
دائرة الفئات

 املستوى املركزي- )2020-2016( الخطة الخمسية التاسعة

29

ways of cooperation with community
organizations and health professionals in the
government and private sectors
تنفيذ مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجال
القيادة والحوكمة والتعليم املستمر مع القطاعين
الحكومي والخاص
Implement Memo of Understanding with
government and private sectors to promote
cooperation in the field of leadership,
governance and continuing education
تبادل الخبرات في مجال التمريض والخدمات
املجتمعية مع املنظمات املجتمعية والفئات املهنية
الصحية والحكومية
Exchange expertise in the field of nursing and
social services with community organizations
and health professionals in the government
and private sectors
السعي للحصول على عضوية مجلس التمريض الدولي
وإنشاء جمعية عمانية للتمريض
Work toward obtaining membership of the
International Nursing Council and initiate
Omani Nursing Association

إنشاء جمعية عمانية للتمريض بالتعاون مع قيادي

1 النشاط الفرعي

Sub-activity 1

2 النشاط الفرعي

Sub-activity 2

2 النشاط األساس ي

Main activity 1

1 النشاط الفرعي

0
Active Omani Nursing Association

1

صفر
0

عضوية مجلس التمريض الدولي بنهاية عام
2020
ICN membership by the end of 2020

%100

4

%0

صفر
0

عدد املؤسسات الصحية التي إستفادت
من برنامج تطويروتوسيع نطاق الخدمات
الصحية
Number of healthcare institutions
who benefited from the program
of promoting and expanding the
scope healthcare services
عدد فئات املساعدين الصحيين التي تم
إعتمادها وتطبيقها في املؤسسات الصحية
Number of HCA approved and
applied in the healthcare institutions
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التمريضية ودعم
املؤسسات الصحية
Directorate of
Nursing Cadres
and Healthcare
Institutions
Support
دائرة الفئات
التمريضية ودعم
املؤسسات الصحية
Directorate of
Nursing Cadres
and Healthcare
Institutions
Support
دائرة الفئات
التمريضية ودعم
املؤسسات الصحية
Directorate of
Nursing Cadres
and Healthcare
Institutions
Support
دائرة الفئات
التمريضية ودعم
املؤسسات الصحية
Directorate of
Nursing Cadres
and Healthcare
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التمريض
Work with nursing leaders to initiate Omani
Nursing Association

التواصل مع مجلس التمريض الدولي للحصول على
العضوية
Communicate with International Nursing
Council to obtain its membership

 سيتم تنظيم وتطويروتوسيع نطاق2020 بنهاية عام
الخدمات الصحية املقدمة من قبل املضمدين
واملساعدين الصحيين لدعم الخدمات الصحية
By the end 2020, healthcare services
provided by Medical Orderlies and
Healthcare Assistants will be regulated,
promoted and expanded
تم إستحداث فئات صحية مساعدة لرفع جودة
-  تخطيط القلب- الخدمات الصحية(فصاد الدم
)Clerk(  منسق- اإلسعاف الطبي
Healthcare Assistants roles in Phlebotomy,
ECG, First Aid and Clerk were introduced into
the service

Sub-activity 1

2 النشاط الفرعي

Sub-activity 2

4 النتيجةاملتوقعة

Expected
outcome # 4

1 املنتج

Product # 1

النشاط األساس ي 1

Main activity 1

النشاط الفرعي 1

Sub-activity 1

النشاط الفرعي 2

Sub-activity 2

النشاط الفرعي 3

تنفيذ خطة إستراتيجية إلستحداث فئات صحية
مساعدة حسب إحتياجات املؤسسات الصحية
Develop a strategic plan to develop new HCA
roles as per healthcare institutions needs

إجراء دراسة ميدانية لتحديد إحتياجات املؤسسات
الصحية من فئات املساعدين الصحيين
Conduct a situational study to determine
health care institutions needs from the HCA
roles

إعداد خطة إستراتيجية إلستحداث فئات صحية
مساعدة حسب نتائج الدراسة امليدانية حول
إحتياجات املؤسسات الصحية من فئات املساعدين
الصحيين
Develop a strategic plan to develop new roles
of HCA based on the situational study on the
healthcare institutions needs of HCA

إعداد مناهج تعليمية وتدريبية لفئات املساعدين
الصحيين التي تم إستحداثها بالتعاون مع الجهات

Institutions
Support
دائرة الفئات
التمريضية ودعم
املؤسسات الصحية
Directorate of
Nursing Cadres
and Healthcare
Institutions
Support
دائرة الفئات
التمريضية ودعم
املؤسسات الصحية
Directorate of
Nursing Cadres
and Healthcare
Institutions
Support
دائرة الفئات
التمريضية ودعم
املؤسسات الصحية
Directorate of
Nursing Cadres
and Healthcare
Institutions
Support
دائرة تنظيم املهنة
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نسبة املحافظات التي إستفادت من خطة
إستحداث فئات صحية مساعدة

صفر
0

%100

Rate of governorates who benefited
from the strategic plan to
introduce new HCA roles

تقرير معتمد يتضمن إحتياجات املؤسسات
الصحية من فئات املساعدين الصحيين

صفر
0

1

Approved reports on the healthcare
institutions needs of HCA

خطة إستراتيجية إلستحداث فئات صحية
مساعدة حسب إحتياجات املؤسسات
الصحية

صفر
0

1

Strategic plan to develop HCA as per a
situational study

عدد املناهج التعليمية والتدريبية لفئات
املساعدين الصحيين التي تم إستحداثها

صفر
0

الخطة الخمسية التاسعة ( - )2020-2016املستوى املركزي

4
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Sub-activity 3

النشاط الفرعي4

Sub-activity 4

النشاط األساس ي 2
Main activity 2

النشاط الفرعي 1

Sub-activity 1

النشاط الفرعي2

املختصة
Number of educational and training
Directorate of
Develop educational and training curriculum
curricula to train HCA
Professional
to train HCA in coordination with concerned
Regulation
authorities
نسبة املؤسسات الصحية التي إستفادت من
دائرة تنظيم املهنة
عقد برامج تعليمية وتدريبية لفئات املساعدين
املناهج تعليمية البرامج التدريبية لفئات
الصحيين التي تم إستحداثها بالتعاون مع الجهات
املساعدينى الصحيين
املختصة
Rate of institutions who benefited
Directorate of
Conduct educational and training programs
from the educational and training
Professional
for HCA
programs for HCA
Practice
تطوير مؤشرات لقياس فعالية الخدمات املقدمة من دائرةاملمارسةاملهنية  .1عدد املؤشرات التي تم إعتمادها لقياس
فعالية الخدمات املقدمة من قبل فئات
قبل فئات املساعدين الصحيين واملضمدين
املساعدين الصحيين واملضمدين
Directorate of
Develop key performance indicators to
Number of KPIs approved to
Professional
measure efficiency of HCA and Medical
measure efficiency of HCA services
Practice
Orderlies services
 .2نسبة املؤسسات الصحية التي تطبق
برنامج املؤشرات لقياس فعالية الخدمات
املقدمة من قبل فئات املساعدين
الصحيين واملضمدين
Rate of healthcare institutions who
apply the KPI program
تشكيل فريق عمل لتحديد وتطوير مؤشرات لقياس دائرةاملمارسةاملهنية فريق عمل معتمد وفعال
فعالية الخدمات املقدمة من قبل فئات املساعدين
الصحيين واملضمدين
Approved and active task force
Directorate of
Set up a task force to determine and develop
Professional
KPIs to measure efficiency of HCA and
Practice
Medical Orderlies services
تطوير مؤشرات لقياس فعالية الخدمات املقدمة من دائرةاملمارسةاملهنية عدد املؤشرات لقياس فعالية الخدمات
املقدمة من قبل فئات املساعدين الصحيين
قبل فئات املساعدين الصحيين واملضمدين
32

%0

صفر
0

%100

5

%0

%100

صفر
0

1

صفر
0

الخطة الخمسية التاسعة ( - )2020-2016املستوى املركزي

5
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%100

%100

%100

1
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%0

%0

%0

صفر
0

واملضمدين
Number of KPIs to measure efficiency Directorate of
of HCA and Medical Orderlies services Professional
Practice
نسبة املؤسسات الصحية التي لديها مدققين
دائرةتنظيماملهنة
لقياس فعالية الخدمات املقدمة من قبل
فئات املساعدين الصحيين واملضمدين
Rate of healthcare institutions who
have auditors to measure efficiency of Directorate of
HCA and Medical Orderlies services
Professional
Practice

)Train the trainer( عقد برامج تدريب مدربين
لتكوين مدققين ملتابعة برنامج املؤشرات لقياس
فعالية الخدمات املقدمة من قبل فئات املساعدين
.الصحيين واملضمدين
Conduct train the trainer program to develop
auditors to monitor KPIs, which measure
efficiency of HCA and Medical Orderlies
services
دائرةتنظيماملهنة
متابعة تنفيذ البرامج التدريبية لفئات املساعدين
الصحيين واملضمدين من قبل املحافظات

نسبة فئات املساعدين الصحيين واملضمدين
الذين تم تدريبهم في املحافظات على برنامج
قياس املؤشرات
Rate of HCA and MO who were
Directorate of
trained on KPIs by the governorates
Professional
Practice
نسبة فئات املساعدين الصحيين
دائرة الفئات
واملضمدين التي إستفادت من نظام إدارة
التمريضية ودعم
وتطوير املوارد البشرية
املؤسسات الصحية
Rate of HCA who benefited from the
Directorate of
management and development
Nursing Cadres
system of HCA and Medical Orderlies and Healthcare
Institutions
Support
نظام معتمد ومطبق إلدارة وتطوير فئات
دائرة الفئات
املساعدين الصحيين
التمريضية ودعم
املؤسسات الصحية
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Develop KPIs to measure efficiency of HCA
and Medical Orderlies services

33

Follow up the implementation of training
programs for HCA and Medical Orderlies by
the governorates
تم تطبيق نظام فعال إلدارة وتطوير فئات املساعدين
الصحيين واملضمدين
A system to manage and develop HCA and
Medical Orderlies is applied

إدماج فئات املساعدين الصحيين واملضمدين في
نظام إدارة وتطوير املوارد البشرية
)HR management, development and planning(

Sub-activity 2

3النشاط الفرعي

Sub-activity 3

4النشاط الفرعي

Sub-activity 4

2 املنتج

Product # 2

1 النشاط األساس ي

Approved system of management and
development of HCA and Medical
Orderlies

%100

غير دقيق

بيانات محدثة لجميع فئات املساعدين
الصحيين واملضمدين

Inaccurate Up-date data base system of HCA and
Medical Orderlies

1

صفر
0

خطة إستراتيجية معتمدة لتطوير فئات
املساعدين الصحيين واملضمدين
Approved strategic plan to develop
HCA and Medical Orderlies

%100

%0

نسبة تطبيق خطة تطوير فئات املساعدين
الصحيين واملضمدين من قبل املحافظات
Rate of governorates who apply the
strategic plan to develop HCA and
Medical Orderlies by the governorates
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Directorate of
Nursing Cadres
and Healthcare
Institutions
Support
دائرة الفئات
التمريضية ودعم
املؤسسات الصحية
Directorate of
Nursing Cadres
and Healthcare
Institutions
Support
دائرة الفئات
التمريضية ودعم
املؤسسات الصحية
Directorate of
Nursing Cadres
and Healthcare
Institutions
Support
دائرة الفئات
التمريضية ودعم
املؤسسات الصحية
Directorate of
Nursing Cadres
and Healthcare
Institutions
Support
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Integrate HCA and Medical Orderlies into the
system of management and development of
human resources

تحديث البيانات الخاصة بفئات املساعدين
الصحيين واملضمدين وإدماجهم في نظامإدارة وتطوير
املوارد البشرية
Update data base of HCA and Medical
Orderlies and integrate them into the system
of management and development of human
resources
إعداد خطة إستراتيجية لتطوير فئات املساعدين
الصحيين واملضمدين
Develop a strategic plan to develop HCA and
Medical Orderlies

متابعة تنفيذالخطة اإلستراتيجية لتطوير فئات
املساعدين الصحيين واملضمدين من قبل املحافظات
Follow up the implementation of the strategic
plan to develop HCA and Medical Orderlies
by the governorates

Main Activity 1

1 النشاط الفرعي

Sub-activity 1

2 النشاط الفرعي

Sub-activity 2

3النشاط الفرعي

Sub-activity 3

%100

1

%100

%100

The Strategic Plan (1016-2020) - National Level

صفر
0

صفر
0

%0

%0

نسبة املؤسساتالصحية التي تطبق بطاقة
دائرة الفئات
الوصف الوظيفي لفئات املساعدين
التمريضية ودعم
الصحيين
املؤسسات الصحية
The rate of governorates who apply
Directorate of
the job description of HCA
Nursing Cadres
and Healthcare
Institutions
Support
بطاقة وصف وظيفي معتمدة لفئات
دائرة الفئات
املساعدين الصحيين
التمريضية ودعم
املؤسسات الصحية
Approve d job description for the
Directorate of
categories of HCA
Nursing Cadres
and Healthcare
Institutions
Support
نسبة تطبيق املحافظات لبطاقة الوصف
دائرة الفئات
الوظيفي لفئات املساعدين الصحيين
التمريضية ودعم
املؤسسات الصحية
Rate of governorates who apply the
Directorate of
job description for the categories of
Nursing Cadres
HCA
and Healthcare
Institutions
Support
نسبة املؤسسات الصحية التي إستفادت من
دائرةتنظيماملهنة
برنامج تنظيم ورفع كفايات فئات املضمدين
Rate of healthcare institutions who
have benefited from the program of
Directorate of
regulating and enhancing the
Professional
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إعداد بطاقة الوصف الوظيفي لفئات املساعدين
الصحيين

2 النشاط األساس ي
Main activity 2

Develop job description for the categories of
HCA

إعتماد بطاقة الوصف الوظيفي لفئات املساعدين
الصحيين

1 النشاط الفرعي
Sub-activity 1

Approve the job description for the categories
of HCA

متابعة تطبيق املحافظات لبطاقة الوصف الوظيفي
لفئات املساعدين الصحيين

2 النشاط الفرعي
Sub-activity 2

Follow up the implementation of the job
description for the categories of HCA

تم تنظيم ورفع كفايات فئات املضمدين

The competencies of Medical Orderly
categories were regulated and enhanced

3 املنتج

Product # 3

%100

1

%100

The Strategic Plan (1016-2020) - National Level

%0-

صفر
0

صفر

competencies of Medical Orderly
categories
نسبة املؤسسات الصحية التي إستفادت من
تقييم الوضع الحالي لفئات املضمدين
وتحديد اإلحتياجات الخاصة بإدارة ورفع
الكفاية
Rate of healthcare institutions who
benefited from the program of
Assessment of the current situation
of Medical Orderly categories and
determine needs related to
management and competencies
improvement
تقرير معتمد يتضمن اإلحتياجات الخاصة
والتوصيات بإدارة ورفع كفايات فئات
املضمدين
Approve d report on the needs and
recommendations related to
improving competencies of Medical
Orderly categories
نسبة املحافظات التي إستفادت من
تنفيذتوصيات الدراسة امليدانية
Rate of governorates who benefited
from the implementation of the
study’s recommendations

Regulation
دائرة تنظيم املهنة

تقييم الوضع الحالي لفئات املضمدين وتحديد
اإلحتياجات الخاصة بإدارة ورفع الكفاية

1 النشاط األساس ي

Main activity 1
Directorate of
Professional
Regulation

دائرة تنظيم املهنة

Directorate of
Professional
Regulation

Assessment of the current situation of
Medical Orderly categories and determine
needs related to management and
competencies improvement

إجراء دراسة ميدانية ملراجعة وتقييم وتحديد
اإلحتياجات الخاصة ورفع كفايات فئات املضمدين

Conduct a situational study to review,
evaluate, and determine needs related to
improving competencies of Medical Orderly
categories
دائرة تنظيم املهنة
تنفيذ توصيات الدراسة امليدانية بالتعاون مع
الجهات ذات اإلختصاص
Directorate of
Implement the study’s recommendations in
Professional
corporation with concerned authorities
Regulation
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1 النشاط الفرعي

Sub-activity 1

2النشاط الفرعي
Sub-activity 2

1

%100

%100
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صفر
0

%0

%0

خطة إستراتيجية معتمدة لرفع الكفاية
لفئات املضمدين
Approved strategic plan to regulate
and enhancing competencies of
Medical Orderly categories
نسبة املحافظات التي لديها مدربين لتنفيذ
برنامج رفع كفايات فئات املضمدين
Rate of governorates who have
trainers to implement the program of
enhancing competencies of Medical
Orderly categories
نسبة فئات املضمدين التي إستفادت من
برنامج رفع كفايات فئات املضمدين
Rate of Medical Orderly categories
who have benefited from the program
of enhancing competencies of Medical
Orderly categories

دائرة تنظيم املهنة

إعداد خطة إستراتيجية لتنظيم ورفع كفايات فئات
املضمدين
Directorate of
Develop a strategic plan to regulate and
Professional
enhancing competencies of Medical Orderly
Regulation
categories
) في كل املحافظات دائرة تنظيم املهنةTrain the trainer( تدريب مدربين
لتنفيذ برنامج رفع كفايات فئات املضمدين
Directorate of
Train trainers in all governorates to
Professional
implement the program of enhancing
Regulation
competencies of Medical Orderly categories
دائرة تنظيم املهنة
Directorate of
Professional
Regulation
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متابعة تطبيق املحافظات لبرنامج رفع كفايات فئات
املضمدين
Follow up the implementation of the program
of enhancing competencies of Medical
Orderly categories by the governorates

2 النشاط األساس ي
Main activity 2

1 النشاط الفرعي
Sub-activity 1

2النشاط الفرعي
Sub-activity 2

