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الفهرس



نظره عـــــامة
ــة  ــات اإللكتروني ــه للخدم ــر بواب ــاث بتطوي ــز األبح ــي ومرك ــل التخصص ــك فيص ــفى المل ــام مستش ــد ق لق
المرضــى والمستشــفى.  بيــن  التواصــل والتنســيق  لتســهيل وتحســين  »صحتــي« وذلــك  للمرضــى 
ــض  ــن للمري ــي بالمعلومــات. يمًك ــر مدخــل آمــن وفعــال و غن ــق توفي ــا عــن طري ــك ممكن ــح ذل وقــد أصب
الوصــول إلــى الســجل الطبــي مــن أي مــكان ألداء العديــد مــن المهــام وتقديــم العديــد مــن الطلبــات. 
ويعــزى اهميــه هــذه البوابــة الــى تعزيــز »تجــارب المرضــى« مــن خــالل تلبيــة التوقعــات المتزايــدة وتلبيــة 

ــا باعتبارهــا منصــة اتصــاالت تتســم بالكفــاءة والفعاليــة. مطالبهــم مــن خــالل اســتخدام التكنولوجي

ميزات األمان
لقــد تــم إنشــاء صحتــي بنظــام يضمــن لــك حمايــة خصوصيتــك، فبمجــرد إرســال المعلومــات للنظــام تحفــظ 

هــذه المعلومــات فــي قاعــدة بيانــات محميــه ممــا يضمــن حمايــة كافــة بياناتــك ومعلوماتــك.
 للحفــاظ علــى أمــن الخدمــات اإللكترونيــة لحســابك فمــن الضــروري اإلحتفــاظ بكلمــة المــرور وعــدم 

مشــاركتها مــع مســتخدمين آخريــن . 



كيفية الوصول الى صحتي
مــن خــالل اســتخدام جهــاز الكمبيوتــر الشــخصي يمكنــك الوصــول لصفحــة  الخدمــات اإللكترونيــه عــن 

eservices.kfshrc.edu.sa  :طريــق الرابــط التالــي

١

كمــا يمكنــك تحميــل تطبيــق صحتــي ألجهــزة اآلي فــون مــن خــالل 
البحــث فــي متجــر أبــل عــن »صحتــي« او عــن طريــق اســتخدام 

ــز الرقمــي . ــق قــارئ الترمي تطبي

ادارة الحساب
عنــد قيامــك بزيــارة موقــع صحتــي عــن طريــق الرابــط الســابق، يمكنــك انشــاء حســاب جديــد و اإلســتفادة 

مــن خدمــات صحتــي بالضغــط علــى "مســتخدم جديــد" 



٢

قم بإدخال البيانات التالية الخاصة بك والمسجلة لدى المستشفى:
1- الرقم الطبي

2- رقم الهوية/ رقم االقامة
3- رقم الجوال  )********05(

ثم اضغط "التالي"  

ســتصلك رســاله نصيــة تحتــوي علــى رمــز التســجيل, قــم بإدخالــه فــي خانــه 
)رمــز التســجيل( الكمــال عمليــة التســجيل, ثــم اضغــط "التالــي" 

قم بإنشاء كلمة المرور الخاصة بك بإتباع الشروط التالية:
• يجب أال تقل عن ثمانية خانات

• يجب أن تحتوي على أحرف أبجدية
• يجب أن تحتوي على أرقام

• يجب أن تحتوي على رمز )مثل !، $، #، @(. 

 ******



٣

بعــد اتمــام الخطــوات الســابقة يمكنــك تســجيل الدخــول، بإدخــال رقــم 
الهويــة / اإلقامــة فــي خانــة اســم المســتخدم و كلمــة المــرور التــي قمــت 
ــى تســجيل  بإختيارهــا مســبقًا فــي خطــوات التســجيل، وقــم بالضغــط عل

الدخــول

عند نسيان كلمة المرور قم بالضغط على "نسيت كلمة السر"

قم بادخال رقم الهوية / اإلقامة 
واضغط على "التالي" 

ــام  ــي النظ ــجل ف ــوال المس ــم الج ــى رق ــره عل ــاله قصي ــال رس ــيتم ارس س
ــي"  ــط "التال ــم اضغ ــه ث ــم بإدخال ــق، ق ــم التحق ــى رق ــوي عل تحت

* بعد ذلك تستطيع تغيير كلمة المرور





الخدمات اإللكترونية
شرح مفصل لالستفادة من الخدمات اإللكترونية لخدمات صحتي



٦

الملف الطبي
يوفــر لــك الملــف الطبــي إســتعراض معلومــات عامــة عــن حالتــك الصحيــة. كمعلومــات الحساســية 

وقياســات الجســم. كمــا تتضمــن الصفحــة تفاصيــل األدويــة الحاليــة.   



٧

٢ - مــن خــالل التقويــم يمكنــك الضغــط علــى "العالمــة الملونــة" الســتعراض تفاصيــل الموعــد اســم 
ــادة . ــج – العي المريــض – الطبيــب المعال

التقويم
١ - يمكنــك اســتعراض جــدول المواعيــد والتحاليــل الســابقة والمســتقبلية لــك وللتابعيــن واألشــخاص 

المصــرح لــك برؤيــة ملفهــم الطبــي. 



٨

نمط الحياة
تمكنــك هــذه الخاصيــة مــن ربــط معلوماتــك الصحيــة ، المتوافقــة مــع برنامــج ) أبــل ( الصحــي. كجهــاز 
قيــاس الســكر ، الضغــط وغيــره مــن األجهــزة الذكيــة . عنــد تفعيــل هــذه الخاصيــة ســيتم تخزيــن هــذه 

البيانــات فــي ملفــك الطبــي ليتســنى لطبيبــك مــن متابعــة حالتــك .



المواعيد
توفر لك خدمة المواعيد بعرض مواعيدك القادمة وإدارتها إما بطلب تأجيل موعد أو طلب إلغائه

"خيــارات"  علــى  بالضغــط 

الخيــارات  يمكنــك اســتعراض 

أدنــاه. الموضحــة 

٩



الحاالت الصحية
عرض لقائمة التشخيص لكل زياره كما تم ذكرها في السجل الطبي اإللكتروني .  

١٠



األدوية
تتيــح لــك هــذه الخاصيــة اســتعراض كافــة األدويــة الحاليــة والســابقة وكمــا يمكنــك طلــب تجديــد 

. الوصفــات الطبيــة 

١١



يمكنــك عــرض تفاصيــل الــدواء بالضغــط علــى "الخيــارات" ومــن ثــم اختيــار "التفاصيــل" ولمعرفــة المزيــد 
مــن المعلومــات عــن دواءك إضغــط علــى "كتيــب الــدواء" فــي النافــذة المنبثقــة  للوصفــة .

١٢



المحافظة على الصحة
 تمكنــك هــذه الخاصيــة مــن عــرض قائمــة الفحوصــات الموصــى بهــا لــك. و للحفــاظ علــى صحتــك 

يمكنــك طلــب إجــراء الفحوصــات المذكــوره بالتنســيق مــع طبيبــك المعالــج .

١٣



التطعيمات
توفــر لــك هــذه الخاصيــة عــرض قائمــة التطعيمــات الســابقة أو الموصــى بهــا حســب العمــر والجنــس 

والتاريــخ وذلــك لمســاعدتك فــي تحديــد موعــد التطعيــم القــادم .

١٤



نتائج التحاليل
تتيــح لــك هــذه الخدمــة عــرض التحاليــل المســتقبلية المطلوبــة مــن قبــل الطبيــب المعالــج و عــرض نتائــج 

التحاليــل وطباعتها.

١٥



لعرض نتائج التحاليل :
١ - قم باختيار تاريخ التحليل المطلوب كما هو موضح في الصورة .

٣ - ستظهر لك النتيجة والمعدل الطبيعي للمقارنة بينهما
كما هو موضح في الصورة

٤ - اضغط على العالمة بجانب النتيجة لتتمكن من عرض رسم بياني 
يوضح النتائج وتغيراتها بحسب تاريخ التحليل 

٢- بعــد تحديــد تاريــخ التحليــل قــم بالضغــط علــى "كيميــاء الــدم" لعــرض 
النتيجــة

١٦



األشعة
تمكنــك هــذه الخدمــة مــن عــرض وطباعــة تقاريــر جميــع اإلجــراءات والفحوصــات اإلشــعاعية وذلــك 

باختيار تاريخ ونوع األشعة. 

لعرض نتائج االشعة:
قــم بالضغــط علــى خيــارات ثــم اختــر عــرض التقريــر ســتظهر 
لــك النتيجــة. قــم بالضغــط علــى عالمــة التوقيــع األلكترونــي 

لعــرض نتيجــة الفحــص كمــا يمكنــك حفظهــا او طباعتهــا.

أو  لعــرض  االيقونــة  علــى  اضغــط  
األشــعة تقريــر  طباعــة  أو  حفــظ 

١٧



الوثائق والتقارير
توفر لك هذه الخاصية الحصول على كافة الوثائق الطبية الخاصه بك .

كل ما عليك هو الضغط على "عرض التقرير" 

اضغط  فوق التوقيع األلكتروني 
لعرض أو حفظ أو طباعة التقرير

١٨



العالمات الحيوية 
تتيــح لــك هــذه الخاصيــة عــرض القيــم والرســوم البيانيــة الخاصــة بــك كـــ الحــرارة, الطــول, الــوزن, ضغــط 

ــا. ــدم, وغيره ال

العالمــة  معلومــات  لعــرض 
اضغــط  كالحــرارة.  المختــارة 
البيانــي" الرســم  على"عالمــة 

فــي  المعلومــة  عــرض  ســيتم 
تاريــخ  موضحــا  بيانــي  رســم 

تســجيلها

١٩



اإلجراءات الجراحية
تتيــح لــك هــذه الخاصيــة عــرض كافــة معلومــات العمليــات الجراحيــة التــي أجريــت لــك فــي مستشــفى 

الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث كنــوع العمليــة, تاريخهــا, واســم الطبيــب المعالــج.
وإلستعراض تفاصيل اكثر اضغط على "التفاصيل" 

٢٠



زيارات المستشفى 
تتيــح لــك هــذه الخاصيــة اســتعراض جميــع زياراتــك الســابقة وطباعتهــا امــا للعيــادات الخارجيــة او التنويم 

او الطــوارىء. علمــًا بــأن إثبــات الزيــارة ســيكون موقعــًا الكترونيــًا وال يحتــاج الــى ختــم مــن المستشــفى.
كمــا نتطلــع منكــم تقييــم زيارتكــم وذلــك بمــده ال تزيــد عــن ســبعة ايــام مــن تاريــخ الزيــارة، وذلــك حرصــًا 

منــا لتقديــم األفضــل واإلســتمرار فــي تحســين الخدمــات المقدمــة.

لــك  يتيــح  "البحــث"  خيــار 
الزيــارة  بيــان  عــن  البحــث 
بمجــرد ادخــال إســم الطبيــب 
او التخصــص او تاريــخ الزيــارة 

٢١



و لعــرض بيــان الزيــارة مــا عليــك ســوى الضغــط علــى  "خيــارات"  للزيــارة المطلوبــة ومــن ثــم الضغــط 
علــى "طلــب بيــان الزيــارة"

التوقيــع  عالمــة  علــى  اضغــط  البيــان  وطباعــة  ولحفــظ 
اإللكترونــي 

بعــد ظهــور نســخة البيــان الورقــي قــم بحفــظ البيــان او 
طباعتــه 

٢٢



تقارير األنسجة 
تمكنك هذه الخدمة من عرض تقارير فحوصات األنسجة.

بمجرد الضغط على "عرض التقرير"

اضغط على التوقيع األلكتروني 
لعرض أو حفظ أو طباعة التقرير

٢٣



اللوازم الطبية 
توفــر لــك هــذه الخاصيــة عــرض معلومــات عــن اللــوازم الطبيــة المطلوبــة لــك كالوصــف ، الكميــة ، وحــدة 

القيــاس ، وتاريــخ اعــادة الصرف
و لعرض تفاصيل اكثر اضغط على "التفاصيل"

٢٤



الملف الشخصي
يحتوي ملفك الشخصي على معلوماتك الشخصية كالعنوان وارقام التواصل والبريد اإللكتروني

ــون األحمــر  ــك , امــا كلمــة فــارغ بالل ــث معلومات ــك تحدي ــه بإمكن ــي ان ــون االخضــر تعن المعلومــات بالل
ــك  ــى عالمــة           لحفــظ بيانات ــم الضغــط عل ــة ث ــك إدخــال المعلومــة المطلوب ــه يجــب علي ــي ان تعن
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- االشخاص المصرح لهم برؤية ملفي الطبي :
 بإمكانك أن تصرح لألخرين رؤية ملفك الطبي.

يجــب ان يكــون لــدى األشــخاص المرغــوب بالتصريــح لهــم ملــف و رقــم طبــي فــي مستشــفى الملــك 
فيصــل التخصصــي لإلطــالع علــى معلوماتــك

عنــد الضغــط علــى عالمــة           ســتظهر نافــذة يتــم مــن خاللهــا اضافــة االشــخاص المختاريــن 
لالطــالع علــى ملفــك وذلــك بواســطة رقــم الهويــة الوطنيــة او االقامــة و مــن ثــم تحديــد صلــه 

القرابــة ومــدة التصريــح. 

- الملفات الطبية المصرح لي برؤيتها :
لــك  التابعيــن  المرضــى  معلومــات  عــرض  ايضــًا  وبإمكانــك 
الطبيــة  ملفاتهــم  برؤيــة  لــك  صرحــوا  الذيــن  واألشــخاص 
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اإلقتراحات والشكاوى
توفر لك هذه الخاصية القدرة على ارسال ومتابعة االقتراحات والشكاوى بشكل منظم .

*يمكنك ايجاد خيار اإلقتراحات و الشكاوى في اسفل الصفحة

للشكاوى انقر هنالإلقتراحات انقر هنا
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للمزيد من المعلومات وآخر األخبار يمكنكم زيارة  احد حساباتنا في الشبكات االجتماعية التالية
KFSHRC


