دليل استخدام
صحتــي
بيــن يدي
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in my hands
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نظره عـــــامة
لقــد قــام مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث بتطويــر بوابــة الخدمــات اإللكترونيــة للمرضــى «صحتي»
وذلــك لتســهيل وتحســين التواصــل والتنســيق بيــن المرضــى والمستشــفى .وقــد أصبــح ذلــك ممكنــا عــن طريــق توفيــر
ً
مدخــل آمــن وفعــال و غنــي بالمعلومــات .يمكــن للمريــض الوصــول إلــى الســجل الطبــي مــن أي مكانــا ألداء العديــد
مــن المهــام وتقديــم العديــد مــن الطلبــات .وتعــزى أهميــة هــذه البوابــة إلــى تعزيــز «تجــارب المرضــى» مــن خــال
تلبيــة التوقعــات المتزايــدة وتلبيــة مطالبهــم مــن خــال اســتخدام التكنولوجيــا باعتبارهــا منصــة اتصــاالت تتســم بالكفــاءة
والفعاليــة.

ميزات األمان
لقــد تــم إنشــاء صحتــي بنظــام يضمــن لــك حمايــة خصوصيتــك ،فبمجــرد إرســال المعلومــات للنظــام تحفــظ هــذه
المعلومــات فــي قاعــدة بيانــات محميــة ممــا يضمــن حمايــة كافــة بياناتــك ومعلوماتــك.
للحفــاظ علــى أمــن الخدمــات اإللكترونيــة لحســابك فمــن الضــروري االحتفــاظ بكلمــة المــرور وعــدم مشــاركتها مــع
مســتخدمين آخريــن .
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كيفية الوصول إلى صحتي

قم بإدخال البيانات التالية الخاصة بك والمسجلة لدى المستشفى:

قم بزيارة موقع «صحتي» من خالل الرابط التالي:

 -1الرقم الطبي

Sehaty.sa

 -2رقم الهوية /رقم اإلقامة

كمــا يمكنــك تحميــل تطبيــق صحتــي ألجهــزة اآلي فــون واألندرويــد مــن خــال البحــث فــي متجــر
أبــل او متجــر قوقــل عــن <<صحتــي>> أو عــن طريــق اســتخدام تطبيــق قــارئ الترميــز الرقمــي

 -3رقم الجوال (********)05
ثم اضغط "التالي"

إدارة الحساب
عنــد قيامــك بزيــارة موقــع صحتــي عــن طريــق الرابــط الســابق ،يمكنــك إنشــاء حســاب جديــد و االســتفادة مــن خدمــات صحتــي بالضغــط علــى
ســتصلك رســالة نصيــة تحتــوي علــى رمــز التســجيل ,قــم بإدخالــه فــي خانــة (رمــز التســجيل)

"مســتخدم جديــد"

إلكمــال عمليــة التســجيل ,ثــم اضغــط "التالــي"

قم بإنشاء كلمة المرور الخاصة بك باتباع 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 !.)@ ،# ،$ ،
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بعــد إتمــام الخطــوات الســابقة يمكنــك تســجيل الدخــول ،بإدخــال رقــم
ً
الهويــة  /اإلقامــة فــي خانــة اســم المســتخدم و كلمــة المــرور التــي قمــت باختيارهــا مســبقا
فــي خطــوات التســجيل ،وقــم بالضغــط علــى تســجيل الدخــول

صحتي
يمكنــك مــن الدخــول لملفــك الصحــي و القيــام بالعديــد مــن الخدمــات دون الحاجــة
لالتصــال أو الحضــور للمستشــفى.
* التسجيل متاح اآلن عبر موقع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث .

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

قم بإدخال رقم الهوية  /اإلقامة
واضغط على "التالي"

ســيتم إرســال رســاله نصيــة علــى رقــم الجــوال المســجل فــي النظــام تحتــوي علــى رقــم
التحقــق ،قــم بإدخالــه ثــم اضغــط "التالــي"
* بعد ذلك تستطيع تغيير كلمة المرور
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الملف الطبي
يوفــر لــك الملــف الطبــي اســتعراض معلومــات عامــة عــن حالتــك الصحيــة .كمعلومــات الحساســية وقياســات الجســم .كمــا تتضمــن الصفحــة
تفاصيــل األدويــة الحاليــة.

الخدمات اإللكترونية
شرح مفصل لالستفادة من الخدمات اإللكترونية لخدمات صحتي

٦
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التقويم
 - ١يمكنــك اســتعراض جــدول المواعيــد والتحاليــل الســابقة والمســتقبلية لــك وللتابعيــن واألشــخاص المصــرح لــك برؤيــة ملفهــم الطبــي

نمط الحياة

لتســهيل طريقــة المتابعــة  .لمزيــد مــن المعلومــات حــول المواعيــد ،أو إللغــاء  /إعــادة جدولــة أو لتلقــي بطاقــة الموعــد عــن طريــق

تمكنــك هــذه الخاصيــة مــن ربــط معلوماتــك الصحيــة  ،المتوافقــة مــع برنامــج ( أبــل ) الصحــي .كجهــاز قيــاس الســكر  ،الضغــط وغيــره مــن األجهــزة

الرســائل القصيــرة أو طباعتــه ،انتقــل إلــى خيــار «المواعيــد»

الذكيــة  .عنــد تفعيــل هــذه الخاصيــة ســيتم تخزيــن هــذه البيانــات فــي ملفــك الطبــي ( ليتســنى لطبيبــك متابعــة) حالتــك كمــا هــو موضــح فــي الصــور
التاليــة .
 -1اضغط على (مزامنة)

 -2ثم قم بتفعيل جميع الخيارات والضغط على مزامنة كما هو موضح في الصورة

 - ٢مــن خــال التقويــم يمكنــك الضغــط علــى "العالمــة الملونــة" الســتعراض تفاصيــل الموعــد اســم المريــض – الطبيــب المعالــج –
العيــادة .
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المواعيد
من خالل قائمة المواعيد يمكنك عرض مواعيدك القادمة وإدارتها إما بطلب تأجيل موعد أو طلب إلغائه

الحاالت الصحية
عرض لقائمة التشخيص لكل زيارة كما هو مسجل في الملف الطبي اإللكتروني .

بالضغــط علــى "خيــارات" يمكنــك
اســتعراض الخيــارات الموضحــة
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األدوية

يمكنــك عــرض تفاصيــل الــدواء بالضغــط علــى "الخيــارات" ومــن ثــم اختيــار "التفاصيــل" ولمعرفــة المزيــد مــن المعلومــات عــن دواءك اضغــط علــى

تتيح لك هذه الخاصية استعراض كافة األدوية الحالية والسابقة .

"كتيــب الــدواء" فــي النافــذة المنبثقــة للوصفــة .
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المحافظة على الصحة

التطعيمات

تمكنــك هــذه الخاصيــة مــن عــرض قائمــة الفحوصــات الموصــى بهــا لــك .و للحفــاظ علــى صحتــك يمكنــك طلــب إجـراء الفحوصــات المذكــورة

توفــر لــك هــذه الخاصيــة عــرض قائمــة التطعيمــات الســابقة أو الموصــى بهــا حســب العمــر والجنــس والتاريــخ وذلــك لمســاعدتك فــي تحديــد موعــد

بالتنســيق مــع طبيبــك المعالــج .

التطعيــم القــادم .
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لعرض نتائج التحاليل :
نتائج التحاليل

 - ١قم باختيار تاريخ التحليل المطلوب كما هو موضح في الصورة .

تتيح لك هذه الخدمة عرض التحاليل المستقبلية المطلوبة من قبل الطبيب المعالج و عرض نتائج التحاليل وطباعتها.

 -٢بعد تحديد تاريخ التحليل قم بالضغط على «كيمياء الدم» لعرض النتيجة.
 - ٣ستظهر لك النتيجة والمعدل الطبيعي للمقارنة بينهما كما هو موضح في الصورة.

 - ٤اضغط على العالمة بجانب النتيجة لتتمكن من عرض رسم بياني يوضح النتائج وتغيراتها بحسب تاريخ التحليل
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األشعة
تمكنك هذه الخدمة من عرض وطباعة تقارير جميع اإلجراءات والفحوصات اإلشعاعية وذلك باختيار تاريخ ونوع األشعة.

الوثائق والتقارير
توفر لك هذه الخاصية الحصول على كافة الوثائق الطبية الخاصه بك .كل ما عليك هو الضغط على "عرض التقرير"

اضغط فوق التوقيع اإللكتروني لعرض أو حفظ أو
طباعة التقرير

لعرض نتائج األشعة:
قــم بالضغــط علــى خيــارات ثــم اختــر عــرض التقريــر ســتظهر
لــك النتيجــة .قــم بالضغــط علــى عالمــة التوقيــع اإللكترونــي
لعــرض نتيجــة الفحــص كمــا يمكنــك حفظهــا أو طباعتهــا.
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العالمات الحيوية

اإلجراءات الجراحية

تتيح لك هذه الخاصية عرض القيم والرسوم البيانية الخاصة بك مثل الحرارة ,الطول ,الوزن ,ضغط الدم ,وغيرها.

تتيــح لــك هــذه الخاصيــة عــرض كافــة معلومــات العمليــات الجراحيــة التــي أجريــت لــك فــي مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث

لعرض معلومات العالمة المختارة كالحرارة .اضغط على « عالمة الرسم البياني»

كنــوع العمليــة ,تاريخهــا ,واســم الطبيــب المعالــج .والســتعراض تفاصيــل أكثــر اضغــط علــى "التفاصيــل"

ً
سيتم عرض المعلومة في رسم بياني موضحا تاريخ تسجيلها

النتائج

يناير ٢٠١٥

ديسمبر ٢٠١٥

نوفمبر ٢٠١٥
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أكتوبر ٢٠١٥

سبتمبر ٢٠١٥

23

تقارير األنسجة

زيارات المستشفى

تمكنك هذه الخدمة من عرض تقارير فحوصات األنسجة.

تتيــح لــك هــذه الخاصيــة اســتعراض جميــع زياراتــك الســابقة وطباعتهــا وهــذه الخدمــة تشــمل زيــارات العيــادات الخارجيــة ،التنويــم او الطــوارىء.
ً
ً
ً
علمــا بــأن إثبــات الزيــارة ســيكون موقعــا إلكترونيــا وال يحتــاج إلــى ختــم مــن المستشــفى.
ً
كمــا نتطلــع منكــم تقييــم زيارتكــم وذلــك بمــدة ال تزيــد عــن ســبعة أيــام مــن تاريــخ الزيــارة ،وذلــك حرصــا منــا لتقديــم األفضــل واالســتمرار فــي

بمجرد الضغط على "عرض التقرير"

تحســين الخدمــات المقدمــة.

خيار "البحث" يتيح لك البحث عن بيان الزيارة بمجرد إدخال اسم الطبيب أو التخصص أو تاريخ الزيارة

اضغــط علــى التوقيــع اإللكترونــي لعــرض أو حفــظ أو
طباعــة التقريــر
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ولعرض بيان الزيارة ما عليك سوى الضغط على "خيارات" للزيارة المطلوبة ومن ثم الضغط على "طلب بيان الزيارة"

اللوازم الطبية
توفــر لــك هــذه الخاصيــة عــرض معلومــات عــن اللــوازم الطبيــة المطلوبــة لــك كالوصــف  ،الكميــة  ،وحــدة القيــاس ،
وتاريخ إعادة الصرف و لعرض تفاصيل أكثر اضغط على "التفاصيل"

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

26

27

الملف الشخصي

األشخاص المصرح لهم برؤية ملفي الطبي :

يحتوي ملفك الشخصي على معلوماتك الشخصية كالعنوان وأرقام التواصل والبريد اإللكتروني.

بإمكانك أن تصرح لآلخرين رؤية ملفك الطبي.

المعلومــات باللــون األخضــر تعنــي أنــه بإمكنــك تحديــث معلوماتــك  ,أمــا كلمــة فــارغ باللــون األحمــر تعنــي أنــه يجــب عليــك إدخــال المعلومــة
المطلوبــة ثــم الضغــط علــى عالمــة

لحفــظ بياناتــك.

يجــب أن يكــون لــدى األشــخاص المرغــوب بالتصريــح لهــم ملــف و رقــم طبــي فــي مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي لالطــاع علــى معلوماتــك.
عنــد الضغــط علــى عالمــة

ســتظهر نافــذة يتــم مــن خاللهــا إضافــة األشــخاص المختاريــن لالطــاع علــى ملفــك وذلــك بواســطة رقــم الهويــة

الوطنيــة أو اإلقامــة و مــن ثــم تحديــد صلــة القرابــة ومــدة التصريــح.

الملفات الطبية المصرح لي برؤيتها :
ً
وبإمكانــك أيضــا عــرض معلومــات المرضــى التابعيــن لــك واألشــخاص الذيــن صرحــوا لــك برؤيــة ملفاتهــم الطبيــة ،وللتصريــح الدائــم قــم بالضغــط
علــى حفــظ بــدون تحديــد مــدة زمنيــة.
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استكشاف األخطاء وإصالحها في موقع صحتي

السؤال الخامس:

السؤال األول:

لقد دخلت على صحتي وظهرت لي شاشة فارغة؟

لقد نسيت كلمة السر ،كيف أقوم بإعادة تعيينها؟

اإلجابــة :مــن فضلــك تأكــد مــن أن بياناتــك الشــخصية صحيحــة وحديثــة مثــل رقــم الهويــة الوطنيــة ورقــم اإلقامــة ورقــم الســجل الطبــي وكلمــة الســر

اإلجابة :يمكنك إعادة تعيين كلمة السر من خالل زيارة مكتب التسجيل في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث.

..الــخ .ثــم قــم بالخــروج مــن حســابك فــي صحتــي .حــدث المتصفــح الخــاص بــك ثــم قــم بالدخــول مــرة أخــرى .ولــو اســتمرت المشــكلة ومازالــت قائمــة،

أو أو من خالل تطبيق صحتيSehaty.sa :

فمــن فضلــك قــم بزيــارة مكتــب التســجيل فــي مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث أو اتصــل علــى الرقــم التالــي 920012312 :للمزيــد

قم بالضغط على أيقونة «نسيت كلمة السر» في صفحة صحتي.

مــن المســاعدة.

قم بإدخال رقم الهوية أو رقم اإلقامة واضغط التالي إلعادة تعيين كلمة السر.
ســوف تتلقــى رســالة نصيــة علــى جوالــك الــذي قمــت بتســجيله فــي ملــف لــدى مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث تحتــوي علــى

السؤال السادس:

رمــز التحقــق .قــم بإدخــال رمــز التحقــق فــي الخانــه الفارغــة وســتتمكن مــن إعــادة تعييــن كلمــة الســر.

لقد قمت بالتسجيل في نسخة الخدمات اإللكترونية السابقة ،كيف أقوم بالتحديث؟
اإلجابة :يمكنك زيارة مكتب التسجيل في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث.

غير قادر على التسجيل عبر شبكة اإلنترنت أو النظام يخبرك بوجوب تحديث المعلومات؟

أو الدخول على الموقع التاليSehaty.sa :
ً
قــم بتحميــل النســخة الحديثــة مــن صحتــي .ومــن أجــل تزويــدك بأفضــل الخدمــات ،فنحــن نحــدث بشــكل مســتمر خدمــات صحتــي طبقــا لإلفــاده الراجعــة

اإلجابــة :مــن فضلــك تأكــد مــن أن رقــم الســجل الطبــي فــي مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث الــذي أدخلتــه صحيــح .موقــع

التــي يقدمهــا العمالء.

السؤال الثاني:

صحتــي يتطلــب رقــم هويــة وطنيــة أو إقامــه محــدث .ومــن أجــل تحديــث معلومــات رقــم الهويــة الوطنيــة أو اإلقامــه الرجــاء قــم بزيــارة مكتــب التســجيل
فــي مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث

السؤال السابع:
لدي مشكلة في التسجيل في صحتي؟

السؤال الثالث:

اإلجابــة :مــن فضلــك اتبــع خطــوات التســجيل المذكــورة فــي الدليــل المطبــوع أو المذكــورة فــي صفحــة صحتــي علــى شــبكة االنترنــت .تأكــد بأنــك

كيف يمكنني تحديث معلوماتي الشخصية في الحساب على موقع صحتي؟

قمــت بإدخــال رقــم الســجل الطبــي الصحيــح فــي مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث .تأكــد مــن أن رقــم هويتــك الوطنيــة أو

اإلجابــة :إذا أردت تحديــث رقــم هويتــك الوطنيــة أو إقامتــك ،فمــن فضلــك قــم بزيــارة مكتــب التســجيل فــي المستشــفى الرئيســي .وبالنســبة للتحديثــات

إقامتــك حديــث وليــس منتهــي الصالحيــة .ولــو مازالــت مشــكلة التســجيل قائمــة ،مــن فضلــك قــم بزيــارة مكتــب التســجيل فــي مستشــفى الملــك

األخــرى مثــل العنــوان والبريــد اإللكترونــي ..الــخ ،فيمكنــك فعــل ذلــك عبــر شــبكة اإلنترنــت علــى الموقــع التالــيSehaty.sa :

فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث وســوف نتشــرف بمســاعدتك.

قم بالضغط على «الملف الشخصي» وقم بتحديث بياناتك.

السؤال الرابع:

السؤال الثامن:
ً
عندما قمت بالتسجيل ألبني فإن النظام طلب مني الحضور شخصيا:

على الصفحة األولى في صحتي ،لماذا أرى مبالغ معلقة على حسابي»؟

اإلجابــة :وألســباب أمنيــة ،فــإن كل التابعيــن والمرافقيــن تحــت عمــر  ١٩عــام ال يمكنهــم التســجيل عبــر شــبكة االنترنــت حيــث يطلــب مــن أحــد الوالديــن

اإلجابة :ربما يكون هناك مبالغ معلقة على حسابك من فضلك قم بزيارة مكتب اإليرادات بالمستشفى للمتابعة واإليضاح.

زيــارة مكتــب التســجيل فــي المستشــفى الرئيســي لتســجيل طفلــه.
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السؤال التاسع:

السؤال الثاني عشر:

عندما أحاول استعراض التقارير الخاصة بي ،لماذا تظهر لي شاشة بيضاء؟

طلــب قائمــة األدويــة :اإلجابــة :قــم بالدخــول علــى حســابك فــي صحتــي واضغــط علــى أيقونــة األدويــة وســوف تــرى قائمــة باألدويــة المفعلــة والغيــر

اإلجابــة :قــم بالخــروج مــن موقــع صحتــي ثــم قــم بتحديــث الصفحــة والدخــول مــرة أخــرى واضغــط علــى األيقونــة المطلوبــة .ولــو أن المشــكلة
ً
مازالــت قائمــة وال تســتطيع مشــاهدة التقاريــر ،فــإن التقاريــر ربمــا ال تكــون متاحــة فــي النظــام .غالبيــة نتائــج الفحــص واالختبــار يتــم إرســالها تلقائيــا إلــى

مفعلــة ثــم اضغــط علــى زر «خيــارات» وبعــد ذلــك زر «تفاصيــل».

صحتــي باســتثناء بعــض االختبــارات والفحوصــات الحساســة والســرية .إذا لــم تســتطع أن تــرى النتيجــة المخبريــة المطلوبــة ،مــن فضلــك الحــظ أن بعــض
ً
الفحوصــات المخبريــة الطبيــة ربمــا تســتغرق وقــت أطــول لمعالجتهــا طبقــا لمعاييــر المعمــل .مــن فضلــك تحقــق مــن ذلــك مــع الطبيــب بخصــوص اإلطــار

السؤال الثالث عشر:
َ
ال يمكنني رؤية البيانات الطبية ألقاربي أو والدي على موقع صحتي؟

الزمنــي لنتائــج الفحــص واالختبــار.

اإلجابــة :أنــت فــي حاجــة إلــى تصريــح وإذن لرؤيــة بيانــات المرضــى اآلخريــن علــى موقــع صحتــي .أي مريــض فــي مستشــفى الملك فيصــل التخصصي
ً
ومركــز األبحــاث يمكنــه إتاحــة الوصــول إلــى مريــض آخــر فــي مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث .يمكنــك أيضــا رؤيــة البيانــات الطبيــة
الخاصــة بالتابعيــن لــك واألف ـراد الذيــن أتاحــوا لــك الوصــول إلــى معلوماتهــم وملفاتهــم الطبيــة .كمــا يمكنــك أن تمنــح الوصــول لمشــاهدة بياناتــك

السؤال العاشر:

الصحيــة ألي فــرد لديــه رقــم ملــف الســجل الطبــي فــي مستشــفى الملــك فيصــل .قــم بالدخــول علــى حســابك فــي صحتــي واضغــط علــى زر «الملــف

كيف أطلب تقاريري؟ كيف يمكنني الحصول على كل تقاريري الطبية؟

الشــخصي» .اضغــط علــى عالمــة  +الخضـراء وادخــل علــى «األفـراد الذيــن أفوضهــم للوصــول إلــى ســجالتي الطبيــة».

اإلجابــة :قــم بالدخــول علــى حســابك فــي صحتــي واضغــط علــى األيقونــات المطلوبــة مثــل المختب ـرات ،أو الوثائــق ثــم اضغــط علــى زر «تفاصيــل».

ســوف يتــم فتــح نافــذة يمكنــك إضافــة اســم المســتخدم الخــاص بالفــرد إلتاحــة الوصــول إلــى ســجالتك .قــم بإدخــال رقــم هويتهــم الوطنيــة أو رقــم

ســوف تتمكــن مــن اســتعراض أو طباعــة هــذه التقاريــر .وللمزيــد مــن الوثائــق األخــرى ،قــم بزيــارة قســم التقاريــر الطبيــة فــي مستشــفى الملــك فيصــل

إقامتهــم ثــم أضغــط علــى أيقونــة «قرابــة .»relation

التخصصــي ومركــز األبحــاث.

قم بالضغط على أيقونة «قرابة» من القائمة المنسدلة.
لتحديد فترة زمنية إلتاحة الوصول لآلخرين ،اضغط على أيقونة «تقويم.»Calendar ،
وبالنسبة للوصول الغير محدود أو الوصول الدائم ،قم بالضغط على «حفظ  »saveبدون اختيار أي تاريخ من التقويم.

السؤال الحادي عشر:
ال أرى القائمة الخاصة بالتابعين لي؟
اإلجابــة :فــي حــال أن التابعيــن لــك أكبــر مــن  ١٩عــام ،فإنهــم فــي حاجــة الســماح لــك للوصــول مــن خــال حســاباتهم الخاصــة وذلــك بالضغــط علــى
أيقونــة الملــف الشــخصي للســماح لــك بالوصــول مــن أجــل مشــاهدة المعلومــات والبيانــات.
ولــو أن التابعيــن لــك أقــل مــن  18عــام ،فإنــه ألســباب أمنيــة ال يمكنهــم التســجيل عبــر شــبكة اإلنترنــت وبالتالــي فــإن أحــد الوالديــن مطالــب بزيــارة مكتــب
ً
التســجيل فــي المستشــفى الرئيســي لتســجيل طفلــه .أنظــر أيضــا الســؤال رقــم .13
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للمزيد من المعلومات وآخر األخبار يمكنكم زيارة أحد حساباتنا في الشبكات االجتماعية التالية
KFSHRC

أو زيارة موقع صحتي Sehaty.sa
أو االتصال بمركز االتصال الوطني «آمر»
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