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كلمة عائلة املرحوم ابراهيم خليل كانو
عنهم /حممد �إبراهيم خليل كانو
بناء على التوجيهات ال�سامية ل�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة
و�سيا�سة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء ،ومبادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
�سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد ،لالهتمام بقطاع ال�صحة وتطوير اخلدمات ال�صحية وحتقيق مبد�أ
ال�شراكة املجتمعية ،فقد �سعت �شركة �إبراهيم خليل كانو �إىل م�شاركة وزارة ال�صحة يف عجلة التنمية
ال�صحية ،وذلك �إميان ًا ب�أهمية اخلدمات ال�صحية ملختلف فئات املجتمع وخا�صة كبار ال�سن منهم من
الن�ساء والرجال ملا لهم من احتياجات خمتلفة خا�صة من الرعاية ال�صحية واالجتماعية والت�أهيلية
والنف�سية.
لقد بادرت �إدارة ال�شركة بالعمل والبحث مع وزارة ال�صحة للوقوف على االحتياجات املنا�سبة ،ومت
االتفاق على �إن�شاء هذا املركز بتكلفة ُتقَّدر ب�أكرث من مليون دينار على �أر�ض ملك لوزارة ال�صحة ،بهدف
تقدمي خدمات �صحية واجتماعية وت�أهيلية للمر�ضى وكبار ال�سن ،ومتتد رعايتهم من خالل التوا�صل معهم
ب�سيارات معدة بكامل التجهيزات ملتابعة حالتهم ال�صحية.
ويعد هذا املركز ا�ستمرار ًا ل�شراكتنا مع وزارة ال�صحة ،ون�أمل ب�أن ميتد بنا التعاون لي�شمل م�شاريع �أخرى
م�ستقبلية ت�ساهم يف رفع جودة اخلدمات ال�صحية باململكة.
ويف اخلتام �أتقدم بال�شكر اجلزيل �إىل �سعادة وزير ال�صحة ووكيل وزارة ال�صحة والطاقم العامل
بالوزارة وجميع من عمل معنا على توفري جميع الت�سهيالت من �أجل �إبراز هذا ال�صرح ال�صحي.

املرحوم ابراهيم خليل كانو

4

5

ر�ؤية املركز

كلمة �سعادة وزير ال�صحة
د .في�صل بن يعقوب احلمر
ت�سعى وزارة ال�صحة اىل الإرتقاء مب�ستوى اخلدمات ال�صحية الوقائية والعالجية والت�أهيلية وذلك
من خالل ر�سم االجتاهات وال�سيا�سات ال�صحية الوا�ضحة ح�سب الأولويات املدرجة من �أجل �ضمان
خدمات �صحية �أف�ضل للمواطنني واملقيمني.
لذا �أولت وزارة ال�صحة اهتمام ًا بالربامج ال�صحية الهادفة التي ت�ساهم يف رفع وحت�سني نوعية
احلياة للأفراد من خالل تو�سيع نطاق رعايتها للمر�ضى بعد اجتيازهم مرحلة اخلطر وذلك بتقدمي
اخلدمات ال�شاملة والتي تت�ضمن الرعاية الطبية ،التمري�ضية ،الت�أهيلية واالجتماعية من قبل فريق
�صحي متكامل ومتعدد التخ�ص�صات .وذلك حر�ص ًا منها على التقليل من ن�سب الأعالة واملرا�ضة التي
ت�شكل عبئ ًا اقت�صادي ًا ونف�سي ًا واجتماعيا .ف�إن تكاتف اجلهود واال�ستغالل الأمثل للموارد واخلدمات
املتوفرة يقلل من تلك الأعباء ويرفع من جودة النظام ال�صحي.
وت�ؤمن وزارة ال�صحة ب�أن احلفاظ على ال�صحة م�س�ؤلية اجلميع و�أن مبد�أ ال�شراكة مع القطاع
اخلا�ص وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين واجلهات احلكومية ذات العالقة ركيزة �أ�سا�سية لتعزيز ال�صحة
والنهو�ض ب�صحة الفرد واال�سرة واملجتمع.
لقد كان لعائلة الوجيه املرحوم ابراهيم خليل كانو العديد من امل�ساهمات يف خدمة املجال ال�صحي
و�أبرزها بناء هذا املركز اذ انه يقدم خدمات �صحية اجتماعية متكاملة لأفراد املجتمع البحريني.
حيث �أنه يقدم خدمات رائدة يف املجال ال�صحي و ي�ستقبل املر�ضى من م�ست�شفيات وزارة ال�صحة
بعد انهاء الفرتة احلرجة واحلادة من عالجهم ومن ثم يتم ت�أهيلهم للأندماج يف املجتمع واالعتماد
على �أنف�سهم مع تهيئة املحيط الأ�سري املنا�سب لهم.
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ايجاد مركز متميز لرعاية مر�ضى ما بعد احلاالت احلادة واحلرجة لتقدمي خدمات طبية
واجتماعية وت�أهيلية ذات جودة عالية وتقنية منا�سبة من �أجل حياة �أف�ضل.

ر�سالة املركز
تقدمي خدمات طبية ،متري�ضية ،ت�أهيلية واجتماعية متكاملة ذات جودة عالية من قبل
فريق متعدد التخ�ص�صات للحاالت املر�ضية التي جتاوزت املرحلة احلادة من العالج ،لتعزيز
االعتماد على النف�س وحت�سني جودة احلياة.
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ال�شروط الواجب توفرها لتلقي العالج يف مركز �إبراهيم خليل
كانو ال�صحي االجتماعي

�أهداف املركـــز

 .1تقدمي خدمات طبية ،متري�ضية ،ت�أهيلية و�إجتماعية �شاملة من قبل فريق �صحي متكامل متعدد
التخ�ص�صات.
 .2تقدمي خدمات تكميلية للحاالت املر�ضية التي جتاوزت املرحلة احلادة واملحولة من جممع ال�سلمانية
الطبي �أو م�ست�شفيات وزارة ال�صحة.
 .3تقليل ن�سبة الإعالة للمر�ضى لتمكينهم من العي�ش ب�أمان يف ا�سرهم وجمتمعهم.
 .4حت�سني وتطوير اخلطط العالجية للمر�ضى بعد اخلروج من املركز.
 .5تطوير قنوات التوا�صل بني مقدمي اخلدمات يف ال�صحة واملجتمع.
 .6العمل على اال�ستخدام الأمثل للموارد واخلدمات املتوفرة يف اململكة للمر�ضى عند انتهاء فرتة العالج .

.1يتم قبول املر�ضى املحولني من م�ست�شفيات وزارة ال�صحة وجممع ال�سلمانية الطبي بق�سمي الباطنية
واجلراحة �أو �أق�سام �أخرى والتي حتتاج اىل رعاية طبية ق�صرية �أو متو�سطة املدى اىل فرتة ال تزيد
عن �ستني يوم ًا.
 .2يتم قبول املر�ضى ممن لديهم الدعم الأ�سري ،وذلك من �أجل توفري البيئة الآمنة ،واال�ستفادة من
خدمات الوحدات املنزلية وهى وحدات متنقلة خم�ص�صة للم�سنني.
.3حتويل املر�ضى املحتاجني لإ�ستكمال العالج الطبي الوريدي ( العالج بامل�ضاد احليوي وغريه) بحيث
ال تزيد الفرتة عن �شهرين.
.4حتويل املر�ضى الذين يحتاجون �إىل رعاية متري�ضية كالعناية بالتقرحات بجميع �أنواعها لفرتة
التتجاوز ال�شهرين ،ومن ثم يتم متابعتهم من قبل خدمات الوحدات املتنقلة.
 .5املر�ضى الذين يحتاجون اىل خدمات ت�أهيلية من فئة كبار ال�سن ومر�ضى اجللطات الدماغية .
 .6يتم ا�ستقبال احلاالت املر�ضية من �سن � 18سنه فما فوق.
.7حتويل حاالت الإعاقة حديثة الوقوع والقابلة لال�ستجابة للعالج الت�أهيلي.
 .8مراعاة ا�ستقبال احلاالت امل�ستقرة طبي ًا.
� .9ضمان �إجراء التقييم ال�شامل كتابي ًا من قبل الفريق املعالج مبجمع ال�سلمانية الطبي (الطبيب،
�أخ�صائي البحث الإجتماعي� ،أخ�صائي عالج طبيعي �أو مهني� ،أخ�صائي تغذية وغريه) ،مع مراعاة
تو�ضيح اخلطة العالجية ال�شاملة للعناية باملري�ض.
�.10ضمان خلو املري�ض من الأمرا�ض املعدية.
مالحظة هامة:
مراعاة احل�صول على �إقرار كتابي من املري�ض املحول �أو من ينوب عنه بااللتزام بقوانني وتعليمات املركز.

8

9

• يناق�ش احلاالت مع فريق العمل باملركز ،ويعمل على �إيجاد احللول املنا�سبة مع مراعاة م�شاركة
املر�ضى و�أ�سرهم يف اتخاذ القرار.

�أق�سام املركز
ق�سم اخلدمات الطبية
• متابعة حاالت املر�ضى وتقدمي العالج الطبي الالزم لهم.
• العمل مع الفريق املعالج لتحديد خطة عالج املر�ضى واحتياجاتهم لتقدمي العناية التمري�ضية،
الت�أهيلية والإجتماعية �إ�ضافة �إىل الإحتياجات الأخرى.
• التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة لتنفيذ اخلطة العالجية للمر�ضى.
• التوا�صل مع �أ�سر املر�ضى من حيث مناق�شة اخلطة ال�شاملة للعالج والت�أهيل.
ق�سم اخلدمات التمري�ضية
يتم تقدمي الرعاية التمري�ضية ال�شاملة التي تت�ضمن :
• االهتمام بالنظافة ال�شخ�صية.
• متابعة النظام الغذائي للمر�ضى.
• تقدمي العالج والأدوية الالزمة للمر�ضى .
• م�شاركة الفريق ال�صحي يف و�ضع ومتابعة تنفيذ اخلطة العالجية .
• تقدمي الن�صح والإر�شاد الالزم لأ�سر املر�ضى ل�ضمان ا�ستمرار جودة اخلدمات املقدمة لهم
�أثناء وبعد خروجهم من املركز.

ق�سم العالج الطبيعي:
• ا�ستعادة الوظائف احليوية للأع�ضاء ال�سليمة وتقويتها مع املحافظة على عدم حدوث ت�شوهات
�سريرية للجهاز العظمي والع�ضلي.
• ا�سرتجاع الوظائف احليوية للأع�ضاء املعاقة جزئي ًا قدر الإمكان ،طبق ًا لنوع الإ�صابة مع تقوية
ع�ضالت اجل�سم لتكون م�ؤهلة يف �أداء الوظائف واالحتياجات اليومية.
• تدريب املر�ضى على الطرق املثلى ال�ستخدام الأجهزة املعينة للحركة عند احلاجة اليها.
• حت�سني حالة اجلهاز التنف�سي جلميع املر�ضى بالتمرينات اخلا�صة بالتنف�س.
• تقدمي الن�صح وامل�شورة فيما يخ�ص ا�ستخدام الأجهزة والأدوات املعينة يف املنزل.
• ي�شارك فريق العمل باملركز يف و�ضع وتنفيذ ومتابعة اخلطة العالجية للمر�ضى.

خدمات البحث االجتماعي:
• درا�سة احلاالت املوجودة يف املركز وعمل بحث اجتماعي للمر�ضى.
• ي�ساهم يف تقدمي العالج الالزم للحاالت التي تعاين من م�شاكل �أ�سا�سها الناحية االجتماعية.
• تقدمي الإر�شاد الأ�سري واالجتماعي للمر�ضى.
• متابعة احلاالت االجتماعية للمر�ضى من خالل الزيارات امليدانية.
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خدمات التغذية :
• يخت�ص بتقييم احلالة التغذوية للمر�ضى وو�صف الغذاء املنا�سب لهم.
• ي�شارك فريق العمل يف و�ضع وتنفيذ ومتابعة اخلطة العالجية للمر�ضى.
• ي�شرتك مع فريق الوحدات املتنقلة ملتابعة املر�ضى من خالل الزيارات املنزلية وتقدمي امل�شورة لهم.
• ينظم برامج خا�صة بتغذية امل�سن يف املجتمع.

ق�سمي ال�صيدلية واملخترب :
• يخت�ص ق�سم ال�صيدلية بتوفري الأدوية الالزمة للمر�ضى .
• يقوم ق�سم املخترب ب�إجراء التحاليل الالزمة للمر�ضى.
• يعمل الق�سمان بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ب��ال��وزارة� ،أهمها �صيدلية وخمتربات جممع
ال�سلمانية.
احلالقة والتجميل:
مت تخ�صي�ص �صالون يف املركز خا�ص باحلالقة والتجميل للمر�ضى من اجلن�سني.
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ق�سم الوحدات املتنقلة للم�سنني :
• متابعة املر�ضى املحولني من خالل الزيارات املنزلية .
• تقدمي اخلدمات التمري�ضية للمر�ضى يف منازلهم.

13

The staff

العاملني باملركز

• تقدمي امل�شورة الالزمة لأ�سر امل�سنني حول العناية بهم يف املنزل.
• التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة لتوفري الإحتياجات الالزمة من الأجهزة للم�سنني.
الأن�شطة الرتفيهية:
ي�سعى املركزلتقدمي بع�ض الربامج والأن�شطة الرتفيهية املنا�سبة للمر�ضى منت�سبي املركز وذلك
لتخفيف معاناتهم و�إ�شراكهم يف املنا�سبات االجتماعية ،وقد تربعت عائلة املرحوم �إبراهيم خليل كانو
بحافلتني حتتوي �إحداهما على رافعة �ألية لت�سهيل نقل املر�ضى بالكرا�سي املتحركة.

يعمل باملركز طاقم من التخ�ص�صات املختلفة:
 الطاقم الإداري الطاقم الطبيالطاقم التمري�ضي الباحث الإجتماعي �أخ�صائي العالج الطبيعي �أخ�صائي العالج املهني اخ�صائي التغذية -موظفي اخلدمات امل�ساندة

The working team :
- Administrative staff
- Medical Staff
- Nursing Staff
- Social worker
- Physio therapist
- Occupational therapist
- Nutritionist
- Support services staff

مع حتيات موظفي مركز �إبراهيم خليل كانو ال�صحي والإجتماعي وفريق العمل لإجناز هذا الكتيب
With the complement of E.K.K.C.M.C staff and the team who work to
issue this booklet

د .منى ال�شيخ املحمود د .ماجدة �أحمد فكري ال�سيدة .منى نا�صر الأن�سة .مرمي املنا�صري
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