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يف.إطار.سعي.حكومة.مملكة.البحرين.لتوفري.ودعم.وتطوير.نظم.الخدمات.والرعاية.الصحية.باململكة،.مبا.يضمن.

الكفاءة.العالية.والسالمة.والرسعة.الالزمة.يف.تقديم.هذه.الخدمات.سواء.يف.القطاع.الحكومي.أو.القطاع.الخاص،.وفقاً.

ألفضل.األسس.العلمية.ومعايري.املامرسة.الصحيّة.املتعارف.عليها.دولياً،.ووفقاً.ملا.تّم.بوزارة.الصحة.من.دراسة.تطوير.

النظام.الصحي.وتحسني.جودة.الرعاية.الصحية،.وزيادة.خيارات.املرىض.يف.الفرتة.ما.قبل.عام.2007م.وهي.مرحلة.

التحديات. القائم.وتحديد. ابتداء.بتشخيص.الوضع. مفصلية.من.تاريخ.وزارة.الصحة،.وذلك.بتوثيق.عملية.التطوير.

التي.تهدد.األنظمة.الصحية.ووضع.األسس.لتطوير.النظام.الصحي.باململكة،.لتحقيق.رؤية.وفلسفة.الحكومة.والتي.

ترتكز.إىل.عدة.محاور.أساسية.تؤسس.لتطوير.النظام.الصحي.عىل.املستوى.الوطني.بغية.تحقيق.أعىل.املستويات.يف.

الخدمات.الصحية،.من.بينها.إنشاء.هيئة.وطنيّة.لتنظيم.املهن.والخدمات.الصحيّة.

وبناًء.عىل.ذلك،.صدر.القانون.رقم.38.لسنة.2009م.بإنشاء.الهيئة.الوطنية.لتنظيم.املهن.والخدمات.الصحية.يف.ظل.

توجيه.الدولة.ورقابتها.طبقاً.لحكم.الدستور.الذي.منحها.الشخصية.االعتبارية،.كام.أقّر.لها.التمتّع.باالستقالل.املايل.

واإلداري،.وهو.ما.يرتتب.عليه.استقالليتها.يف.اتخاذ.القرارات.بشأن.مامرسة.اختصاصاتها.التي.خّولها.إياها.القانون،.

وذلك.يف.ظل.الرقابة.الحكومية.لها.من.ِقبَل.وزير.الصحة،.ما.يعني.أن.صدور.ذلك.القانون.بإنشاء.تلك.الهيئة.يعترب.

مرحلة.ِمفصلية.من.التطور.يف.النظام.الصحي.باململكة..

وقد.أعقبت.تلك.املرحلة.خطوة.تالية.من.التطّور.بالنظام.الّصحي.باململكة،.متثلت.يف.إصدار.املرسوم.املليك.رقم.5.

لسنة.2013م.بإنشاء.املجلس.األعىل.للصحة.وأسند.إليه.اختصاصات.ذات.أهمية.للنظام.الصحي،.متكيناً.لقيامه.بوضع.

االسرتاتيجية.الوطنية.الصحيّة.يف.اململكة،..وهو.ما.يجب.معه.أن.يتم.استكامل.املراحل.بالسعي.نحو.تطوير.جميع.

املؤسسات.والخدمات.الصحيّة.وأساليب.ووسائل.تقديم.الخدمات.الصحيّة.باململكة،.والسيام.أن.من.أهم.تلك.الوسائل.

هي.القوى.العاملة.واألطباء.والفنيون،.وذلك.بتطوير.الترشيعات.املنظمة.ملامرسة.مهنهم.متاشياً.مع.التطّور.يف.النظام.

الصحي.باململكة..

هذا.وقد.استمرّت.الوزارة.يف.القيام.بدورها.الذي.متثل.يف.إجراء.الدراسات.الالزمة.لتطوير.املنظومة.الصحيّة.باململكة.

أو. الحكومي. سواء. كامالً. الصحي. بالقطاع. اسرتاتيجية. اختصاصات. من. له. مبا. للصحة. األعىل. املجلس. مع. بالتعاون.

العسكري.أو.الخاص،.وكذلك.مع.الهيئة.الوطنيّة.لتنظيم.املهن.والخدمات.الصحيّة،.باعتبارها.الذراع.الرقابية.للوزارة.

واملجلس.األعىل.يف.تطبيق.الجودة.بالخدمات.الصحيّة،.وتوفري.املعايري.الدولية.لتشغيل.املؤسسات.الصحيّة،.وقد.نتج.

الوطني.وغريها.من. الّصحي. بينها.مرشوع.الضامن. تبني.مشاريع.صحيّة.وطنية،.من. الدراسات.والتعاون،. من.تلك.

املشاريع.التي.تخدم.اململكة،.وتعمل.عىل.تطوير.تلك.املنظومة.الهامة.التي.تخاطب.أهم.ما.ميلكه.اإلنسان.يف.الحياة.

أال.وهي.الّصحة..

مقدمة
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من. .2014-2011 الصحيّة. البحرين. مملكة. أجندة. من. وإنجازه. تحقيقه. تم. ملا. امتدادا. االسرتاتيجية. هذه. تعترب.

مبادرات.ومشاريع.وبرامج.تطويرية.أدت.إىل.رفع.وتحسني.مستوى.الخدمات.الصحيّة.املقدمة..ومن.أجل.الحفاظ.عىل.

هذا.املستوى.وتحقيق.مزيد.من.التقدم.واالزدهار،.يجب.أن.تكون.االسرتاتيجية.املستقبلية.واضحة.الرؤية.والرسالة،.

وتعكس.الوضع.الحايل.واملستقبيل،.وتتامىش.مع.الرؤية.االقتصادية.2030.ململكة.البحرين،.وتسهم.يف.مجابهة.أبرز.

التحديات.التي.تواجه.القطاع.الصحي،..مع.الرتكيز.عىل.الخدمات.الوقائية.وبرامج.تعزيز.الّصحة.عن.طريق.تشجيع.

عالية. ذات.جودة. والرباهني،. البحوث. مبنية.عىل. رعاية. تقديم. وكذلك. الذاتية. الرعاية. ومبادئ. املجتمعيّة. الرشاكة.

وتتامىش.مع.أفضل.املعايري.الدولية..وسعيا.وراء.إدماج.احتياجات.املرأة.يف.الخدمات.الصحيّة،.فقد.تم.تفعيل.مبدأ.

تكافؤ.الفرص.املنبثق.من.املجلس.األعىل.للمرأة.يف.الربامج.واملشاريع.الخاصة.باالسرتاتيجية.

إن.االستدامة.يف.متويل.القطاع.الّصحي.واالستمرار.يف.تطوير.وتحسني.نظام.الرعاية.املقدمة،.يتطلب.تكثيف.الجهود.

والعمل.عىل.وضع.سياسات.وخطط.هادفة.إىل.إيجاد.أنظمة.بديلة.وجاذبة.ومؤدية.إىل.االستدامة.والتنافسية،.وزيادة.

الرتابط.والتكامل.بني.مختلف.القطاعات.الحكومية.والخاصة.واألهلية.ذات.العالقة،.وتحسني.فرص.االستثامر.يف.القطاع.

الصحي،.ملواجهة.الزيادة.يف.الطلب.عىل.الخدمات.الصحيّة.العامة.والتخصصية،.إىل.جانب.التّعليم.الّصحي.وتنمية.

الكوادر.الصحيّة.املتخصصة.

ومتاشياً.مع.سعي.وزارة.الصحة.يف.تحقيق.التطوير.الشامل.وتعزيز.دورها.التنموي.وتحسني.مخرجاتها.وخدماتها.يف.

ضوء.اعىل.معايري.الجودة،.قامت.وزارة.الصحة.بإعداد.هذه.الخطة.من.خالل.ورش.العمل.واالجتامعات،.وحصلت.عىل.

بيانات.ثرية.جداً،.ساعدت.يف.تحليل.البيئة.الداخلية.والخارجية.للوزارة.بصورة.خاصة.وللمملكة.بصورة.عامة،.ووضع.

اللبنات.األساسية.يف.صياغة.الخطة.االسرتاتيجية.هذه،.ومن.ثم.تحديد.أهم.األهداف.االسرتاتيجية.والربامج.واملشاريع،.

التي.سيتم.تنفيذها.بإذن.الله.خالل.خطة.األربع.سنوات.القادمة..

هذا.وتويل.وزارة.الصحة.اهتامماً.خاصاً.بتحسني.عملية.متابعة.تنفيذ.الخطّة.ورصد.مساراتها،.فرتكز.يف.هذا.اإلطار.

عىل.االختيار.السليم.والقياس.الدقيق.ملؤرشات.النجاح.يف.تحقيق.األهداف.املوضوعة.

املوازنة. تُربط.مع.عملية.وضع. أنها،.وللمرة.األوىل،. أخريا،.ما.يجعل.هذه.االسرتاتيجية.تختلف.عن.سابقاتها.هي.

التي.تقوم.بها.عادة.وزارة.املالية..بإرشاف.من.مجلس.التنمية.االقتصادية،.لضامن.تنفيذ.ما.أتت.وأوصت.به.هذه.

االسرتاتيجية.

التوجهات المستقبلية الستراتيجية تحسين الصحة 2018-2015
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1 - التغير الديموغرافي

. النمو.السكاين.املطرد:.كنتيجة.لزيادة.عدد.سكان.مملكة.البحرين.،.إذ.بلغ.يف.عام.2013)1,253,191(.نسمة،.	

وإرتفاع.عدد.غري.البحرينيني.إىل)638,361(أي.بنسبة.50.94%يف.العام.نفسه،.فقد.إزداد.الطلب.عىل.الخدمات.

الصحية.وهناك.زيادة.يف.توقعات.املرىض..فمجمع.السلامنية.الطبي.بوزارة.الصحة..يقدم.الخدمات.االستشارية.

اىل.1,500.مريض.باليوم.الواحد.يف.العيادات.الخارجية.باإلضافة.اىل.عالج.أكرث.من.1,000.حالة.يف.أجنحة.املجمع.

نفسه..كام.أن.الرعاية.الصحية.األولية.تقدم.خدمات.استشارية.ألكرث.من.8,000.مراجع.باليوم.الواحد..هذا.يعني.

أن.هناك.25%.من.املجموع.السكاين.للمملكة.يستفيدون.من.خدمات.وزارة.الصحة.شهريا.

. إرتفاع.معدل.متوسط.العمر:.شهدت.اململكة.تطوراً.يف..إحصائيات.متوسط.العمر.بشكل.ملموس،.وذلك.بإرتفاع.	

متوسط.توقع.الحياة.من.73.4.سنة.يف.عام.)2000(.إىل.75.3.يف.عام.)2013(.،.باملقابل.إزدادت.نسبة.فئة.املسنني.

واإلحتياجات.العالجية.لها.

2 - الزيادة في معدالت األمراض المزمنة غير السارية

. إن.األمراض.غري.السارية.).والتي.تشمل.عىل.أمراض.القلب.واألوعية.الدموية.والرسطان.وداء.السكري.وأمراض.	

الجهاز.التنفيس.املزمنة.وغريها(.قد.أصبحت.تشكل.خطرا.يهدد.صحة.الفرد،.لكونها.املتسبب.الرئيس.للوفاة.و.هذه.

األمراض.ومضاعفاتها.تشكل.عبئاً.إقتصادياً.عىل.الدول.وعىل.النظم.الصحية.نتيجة.إرتفاع.كلفة.عالجها.ملا.تتطلبه.

من.فرتات.عالجية.طويلة.وأيضا.تأثريها.السلبي.عىل.إنتاجية.الفرد.مام.ينعكس.سلباً.عىل.تقدم.املجتمع.شكل)1(..

امرا�ض اجلهاز الدوري

داء ال�سكري

الأورام

امرا�ض اجلهاز التنف�سي

اأخرى غري �سارية

3%34%

24%
15%

24%

.شكل)1(:.توزيع.الوفيات.حسب.مجموعات.األمراض.غري.السارية.2013

*تقرير.اإلحصائيات.الصحية2013.ـ.وزارة.الصحة

الوفيات. نسبة. متثل.

األمراض.غري. الناتجة.عن.

%من. .63 نسبة. السارية.

مجموع.أسباب.الوفاة.يف.

اململكة*

تحدياتنا



استيراتيجية تحسين الصحة)2015 - 2018(
8

حة
ص

 ال
ين

س
ح

 ت
ية

ج
تي

يرا
ست

ا

مملكة البحرين

وزارة ال�صحة

3  - إستدامة تمويل الخدمات الصحية 

. خالل.اإلثنتي.عرشة.سنة.املنرصمة)2001-2012(بلغت.مرصوفات.الحكومة.عىل.الرعاية.الصحية.1.677.مليار.	

دينار)تشمل.املشاريع(..وان.نسبة.مخصصات.وزارة.الصحة.من.إجاميل.امليزانية.الحكومية.)يشمل.املشاريع(

بلغت.7.6%لعام.)2013(.وتزايدت.املصاريف.املتكررة.لوزارة.الصحة.بنسبة.192.16%ما.بني).2012-2001.(

الرغم.أن. وبلغت.بعام.2013.حوايل.249.8.مليون.دينارا.مقارنة.ب.88.4.مليون.دينار.يف.عام.)2004(.عىل.

متوسط..نصيب.الفرد.من.الناتج.املحيل.االجاميل.عام.)2009(..7,319.0.دينار.بحريني.ووصل.اىل.10,064.5عام.

)2013(.إال.أن.هناك.إرتفاعا.بالتكاليف.العالجية.من.جهة.ونقص.ببدائل.التمويل.الصحي.من.جهة.أخرى..

......شكل.)2(.يبني.جملة.مرصوفات.وزارة.الصحة.باملليون.بني.عامي)2004.و.2013(.

شكل)2(:.جملة.مرصوفات.وزارة.الصحة.باملليون.)2013-2004(

4 - تطور التكنولوجيا الطبية واألدوية 

. نتيجة.التطور.التكنولوجي.يف.مجال.األجهزة.التشخيصية،.بلغت.املرصوفات.عىل.أدوات.ومواد.الجراحة.واملخترب.	

واألشعة.8,823,050.مليون.دينار.يف.2012.مقارنة.بعام.)2001(.حيث.بلغت.4.مليون.دينار،.أي.بزيادة.قدرها.

210%.تقريبا..

. عىل.صعيد.األدوية.فقد.أصبحت.قامئة.األدوية.تشتمل.عىل.1,107.نوعا.يف.عام.)2012(،..وارتفع.معدل.اإلنفاق.	

عىل.األدوية.وذلك.بسبب.زيادة.نسبة.إستهالكها،.حيث.بلغ..يف.عام.)2012(.حوايل.31,5.مليون.دينار.بحريني.

مقارنة.مع.6.ماليني.دينار.بحريني.يف.عام.)2001(.بزيادة.قدرها.425%.تقريبا.

*تقرير.اإلحصائيات.الصحية2013.ـ.وزارة.الصحة
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5 - محدودية الشراكة بين القطاعين العام والخاص واإلستثمار بالصحة.

تشجيع. والخاص.من.خالل. العام. القطاع. بني. الصحية. الخدمات. التكامل.يف. وتعزيز. الرشاكة. لتوطيد. توجد.حاجة.

السياحة.العالجية.واإلستثامر.يف.القطاع.الصحي.وفتح.باب.اإلستثامر.للقطاع.الخاص.يف.مجال.الخدمات.الصحية.من.

بوابته.الرئيسية.وهو.مجلس...التنمية.االقتصادي.جنبا.اىل.جنب.مع.الهيئة.الوطنية.لتنظيم.املهن.الصحية...وتطبيق.

الضامن.الصحي.يعد.أحد.األدوات.الصحيحة.لتمويل.الخدمات.الصحية.ولتقليل.العبء.اإلقتصادي.عىل.وزارة.الصحة.

وأيضا.يضمن.تحسني.خيارات.املواطنني.واملقيمني.بني.املؤسسات.العالجية.الحكومية.واألهلية.

6 - نقص القوى العاملة الصحية

يف. الوظائف. بحرنة. نسبة. تشكل. حيث. .، .2014 عام. يف. .9,821 بلغ. الصحة. وزارة. يف. العاملة. القوى. اجاميل. ان.

االطباء.82%،.أطباء.األسنان.94%،.التمريض.48%،.واملهن.الطبية.املساندة.70%.لعام.)2012(،.وارتفع.مجموع.

املؤهلة. الصحية. الكوادر. لزيادة. حاجة. هناك. أنه. إال. .، .)2013( عام. .%35 بنسبة. الصحة. بوزارة. العاملة. القوى.

وبعض.التخصصات.الطبية.والصحية.واملهن.الصحية.املساندة.وخاصة.)الطوارئ،.التخدير،.العناية.املركزة..،..العناية.

الصدرية،. والوالدة،..األمراض. النساء. أمراض. التداخلية،. األشعة. تخصص. الرسطان،. ملرىض. الرتفيهية. أو. التلطيفية.

التغذية.العالجية.والصيدلة....(..ومن.ناحية.أخرى.تواجه.وزارة.الصحة.تحدي.آخر.وهو.النقص.العاملي.يف.التخصصات.

النادرة. الطبية.
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نقاط القوة

نقاط الضعف

المعوقات

الفـــــرص

ية
خل

دا
 ال

ئة
بي

ال
ية

رج
خا

 ال
ئة

بي
ال

• قيادة داعمة وجمل�س اأعلى لل�صحة فاعل وموجه للنظام ال�صحي.	

• اأ�صا�س قانوين منظم لوزارة ال�صحة �صمن القطاع ال�صحي.	

• بنية حتتية �صحّية متطورة من حيث وجود التقنيات احلديثة وتوافر املرافق ال�صحية.	

• مهنيون �صحيون وطنيون وموؤهلون تاأهيال عاليا.	

• �صهولة الو�صول واحل�صول على خدمات �صحّية جمتمعية �صاملة وم�صتجيبة الحتياجات الفرد 	

واملجتمع.

• خدمات الرعاية ال�صحية االأولية �صاملة ومتقدمة.	

• خدمات �صحية ثانوية مبجمع مركزي تعليمي يحتوي 	

• وجود خطة للموارد الب�رشية على املدى الطويل.	

• حمدودية يف التكامل والتن�صيق بني الرعاية ال�صحّية االأولية والثانوية  داخل وزارة ال�صحة.	

• حمدودية يف البنية التحتية للبحوث ال�رشيرية وال�صحية.	

• حمدودية يف ال�صالحيات الطبية.	

• حمدودية يف توفري االأدلة ال�رشيرية العالجية.	

• عدم كفاية حتليل البيانات واالإح�صاءات احليوية ال�صحية املتوافرة مبا يف ذلك بيانات ال�صجل املدين 	

ال�صتخدامها يف اتخاذ القرارات املبنية على الرباهني.

• حمدودية املراكز الطبية التخ�ص�صية.	

• حمدودية تطبيق اخلطة التدريبية الوزارية.	

• التحوالت الدميوغرافية مع االرتفاع الكبري يف االأمرا�س غري ال�صارية وزيادة عوامل االأختطار املرتبطة 	

بها.

• حمدودية املوارد املالية والفنية.	

• النق�س العاملي يف التخ�ص�صات الطبية النادرة.	

• التطور ال�رشيع يف التكنولوجيا وما ي�صاحبه من ارتفاع يف كلفة االأدوية واالأجهزة الطبية والتكنولوجيا 	

العالجية.

• ارتفاع توقعات متلقي اخلدمة يف ظل حمدودية املوارد.	

• �رشاكة جمتمعية  ت�صجع على احلوار واملناق�صة والتغيري.	

• �رشاكة مع املنظمات الوطنية والدولية )مثل املوؤ�ص�صات ال�صحية االأهلية، املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء 	

ال�صحة لدول جمل�س التعاون، املكتب االإقليمي ملنظمة ال�صحة العاملية، والبنك الدويل، وغريها(.

• �رشاكة مع املوؤ�ص�صات اجلامعية التعليمية.	

• زيادة التناف�صية بني مزودي خدمات الرعاية ال�صحية داخل اململكة.	

• زيادة الوعي نحو اال�صتثمار يف املجال ال�صحي يف ظل اإطار قانوين منظم.	

• توجه ودعم حكومي لتطوير النظام ال�صحي احلايل.	

• التوجه لتطوير نظام التمويل ال�صحي من قبل املجل�س االأعلى لل�صحة.	

• ا�صتحداث نظام جديد لتقييم االأداء املوؤ�ص�صي واأداء املوظفني وربطه باحلوافز.	

• ا�صتثمارات �صخمة يف نظم املعلومات ال�صحية.	

• وجود هيئة وطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحّية.	

)SWOT( ملخص نتائج التحليل الشامل لوزارة الصحة
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. االستجابة.للطلب.املتزايد.لتوفري.الخدمات.الصحيّة.من.ِقبَل.سكان.اململكة.املتنامي.تعدادهم.	

. معالجة...	 إىل. الحاجة. من. والتقليل. الحاالت. أو. األمراض. من. للعديد. املبارشة. األسباب. ملعالجة. الوقاية. تعزيز.

املضاعفات.الحقا.

. سد.النقص.الحايل.واملستقبيل.للمختصني.بالرعاية.الصحيّة.	

. االستجابًة.للمطالب.بتحقيق.قدر.أكرب.من.الجودة.وسالمة.املرىض.	

. اإلدراك.بأن.تكاليف.الرعاية.الصحيّة.تعود.يف.األساس.إىل.ازدياد.توقعات.املرىض،.وارتفاع.أسعار.األدوية.والتكنولوجيا.	

البحرين.من.خالل. الصحيّة.يف. الرعاية. توفري.خدمات. االستدامة.يف. اتخاذ.خطوات.لضامن. لهذا.سيتم. الطبيّة،.

تحسني.السياسات.والتخطيط.والتكامل.والنظر.يف.إيجاد.بدائل.للتمويل.الّصحي.

تّم.وضع.األهداف. الصحيّة،. الخدمات. املتاحة.لتحسني. الصحي.والفرص. القطاع. التي.واجهت. التحديات. بناءاً.عىل.

االسرتاتيجية.الواردة.يف.اسرتاتيجية.تحسني.الصحة.)2015-2018(.والتي.من.خاللها.سيتم.العمل.عىل.تنفيذ.برنامج.

شامل.للتطوير.يف.جميع.مجاالت.القطاع.الصحي.وذلك.عرب:

متطلبات تحسين جودة نظام الرعاية الصحية
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رؤيتنــــــا
حصول جميع السكان على رعاية صحية 

ذات جودة عالية مدى الحياة.

رسالتنــــــــــــا

تسعى وزارة الصحة، بمشاركة جميع الجهات ذات العالقة، لتعزيز صحة الفرد 
والمجتمع وضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية ومستدامة وفي متناول 

جميع السكان، ووفق سياسات صحّية وباستخدام أمثل للموارد المتاحة من أجل رعاية 
صحية ذات معايير معتمدة ومبنية على األدلة والبراهين العلمية.

قيمنـــــــــا

تتلخص القيم الجوهرية لوزارة الصحة في أربعة مبادئ مترابطة تتفق مع مبادئ 
االستراتيجية االقتصادية الوطنية وتلزم لتحقيق الرؤية:

املريض أوال:.املريض.محور.اهتاممنا.ورعايتنا،.لتحديد.وتلبية.احتياجاته.وتوقعاته..واحرتام.حقوقه.

السالمة:.تقديم.خدمات.صحيّة.آمنة.ومبعايري.عاملية.

التميز:.االستمرار.يف.تقديم.خدمات.متميزة.بكفاءة.وفاعلية.من.خالل.االستخدام.األمثل.للموارد.املتاحة.

رشاكة مجتمعية:.العمل.مع.الرشكاء.لتحقيق.األهداف.االسرتاتيجية.

1. .

2. .

3. .

4. ..
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األهداف االستراتيجية لتحسين الصحة )  2015  - 2018(

الصحة. تحسني. اسرتاتيجية. من.خالل. تنفيذها. سيتم. التي. الرئيسية. األهداف. التالية. الستة. العناوين. وتلخص.

).2015-2018(.وهي:

1. الحفاظ.عىل.صحة.السكان.من.خالل.تعزيز.الصحة.والوقاية..

2. تكامل.الخدمات.يف.النظام.الصحي.ضمن.وزارة.الصحة.ومع.املؤسسات.

الحكومية.والخاصة.األخرى.

3. الجودة.أوالً..

4. حصول.الجميع.عىل.خدمات.الرعاية.الصحية..

5. تعزيز.دور.وزارة.الصحة.يف.وضع.السياسات.والحوكمة..

6. استدامة.الخدمات.الصحية..
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معدل الوفيات من األمراض غري السارية. 1

متوسط العمر املتوقع عند امليالد. 2

معدل وفيات األطفال الرضع . 3

معدل وفيات األمهات . 4

معدل الوفيات من األمراض السارية. 5

معدل انتشار األمراض غري السارية )غري املعدية(. 6

معدل اإلصابة باألمراض السارية )املعدية(. 7

معدل التطعيم لألطفال. 8

ملف الكرتوين لكل مستخدم للخدمات الصحية. 9

الزمن املستغرق لالستجابة والتعامل مع الكوارث والطوارئ والتعايف منها . 10

نسبة اتفاقيات التدريب املفعلة من مجموع اتفاقيات التدريب املربمة. 11

نسبة سياسات وإجراءات سالمة املرىض املفعلة. 12

الحصول عىل االعتامد الدويل ملرافق وزارة الصحة . 13

نسبة شكاوى املرىض التي تم االستجابة لها حسب اآللية املعتمدة. 14

عدد املنشآت الطبية التي تم تشغيلها من قبل وزارة الصحة ضمن خطة الوزارة  يف الفرتة 2018-2015. 15

عدد اإلحاالت من الرعاية الصحية األولية إىل الرعاية الصحية الثانوية. 16

نسبة  الدالئل االرشادية الرسيرية املوضوعة واملفعلة ضمن الخطة املعتمدة . 17

عدد الهياكل التنظيمية املعدلة واملستحدثة ومراحل تنفيذها ضمن الخطة املعتمدة. 18

نسبة حاالت الرسطان املسجلة ضمن نظام التسجيل الوطني. 19

نسبة التنفيذ من الخطة التدريبية السنوية املعتمدة. 20

نظام إدارة املخزون WMS مفعل بوزارة الصحة. 21

تقرير دوري للحسابات الصحّية الوطنية.. 22

مؤشرات تحقيق األهداف االستراتيجية
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الهدف االستراتيجي األول:
الحفاظ على صحة السكان من خالل 

تعزيز الصحة والوقاية
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مؤشرات تحقيق الهدف:

1. معدل.الوفيات.من.األمراض.غري.السارية..

2. متوسط.العمر.املتوقع.عند.امليالد.

3. معدل.وفيات.األطفال.الرّضع..

4. معدل.وفيات.األمهات.

5. معدل.الوفيات.من.األمراض.السارية.)املعدية(.

6. معدل.انتشار.األمراض.غري.السارية.)غري.املعدية(.

7. معدل.اإلصابة.باألمراض.السارية.)املعدية(.

8. التطعيم.لألطفال. معدل.

التي. الكربى. األولويات. من. السكان. صحة. عىل. والحفاظ. للمجتمع. الصحية. الحالة. مبستوى. االرتقاء. يعترب.

واألرسة. للفرد. الشاملة. الصحة. تحقيق. خالل. من. ذلك. ويتم. الوطني،. املستوى. عىل. . الصحة. وزارة. توليها.

تعزيز. ويسهم. الصحي،. للنظام. األسايس. واملدخل. األول. املستوى. األولية. الصحية. الرعاية. ومتثل. واملجتمع..

التي.تهدد.الصحة.من. الرامي.إىل.مكافحة.األمراض.السارية.وغري.السارية.وسائر.األخطار. الصحة.يف.العمل.

الفرد،.والتي.تهدف. التي.تتميز.بشموليتها،.وتكاملها،.ومتركزها.حول. الرعاية.الصحية.األولية. خالل.خدمات.

إىل.مجتمع.صحي.مثمر.ومبعايري.عاملية،.من.خالل.زيادة.الرتكيز.عىل.برامج.الكشف.املبكر.لألمراض،.وتطوير.

باستمرار،. الصحية،.ومن.خالل.فرق.عمل.مؤهلة.ومتطورة. الحياة. لتشجيع.أمناط. العامة. السياسات. وتنفيذ.

وباالستخدام.اآلمن.واألمثل.لإلمكانات.املتاحة،.ومبشاركة.فاعلة.من.املجتمع.

الشركاء لتحقيق الهدف

املحافظات الأربع

امل�ؤ�ش�شة العامة لل�شباب 

والريا�شة

القطاع ال�شحي 

اخلا�ص

وزارة الرتبية 

والتعليم

هيئة �شئ�ن 

الإعالم

وزارة التنمية 

الجتماعية

املجال�س البلدية

الهدف.االسرتاتيجي.األول:الحفاظ.عىل.صحة.السكان.من.خالل.تعزيز.الصحة.والوقاية
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المبادرة 1.1 تعزيز أنماط الحياة الصحية للحفاظ على الصحة وخفض نسبة اإلصابة باألمراض غير السارية

سيتم.ترويج.أمناط.الحياة.الصحيّة.بني.جميع.فئات.السكان.باستخدام.عدد.من.الربامج.بهدف.خفض.نسبة.اإلصابة.

باألمراض.غري.السارية.

البرامج المطلوبة من أجل التحسين: 
1.1.1.تشجيع.أمناط.الحياة.الصحيّة.بني.مختلف.فئات.املجتمع.

1.1.2.تعديل.السلوك.لألشخاص.الذين.يعانون.من.عوامل.االختطار.لألمراض.غري.السارية.)زيادة.وزن.–.سمنة.–.

خمول.بدين(.

1.1.3.متكني.األشخاص.املصابني.باألمراض.غري.السارية.من.العناية..الذاتية.مبرضهم.

المبادرة 1.2 تعزيز دور الرعاية الصحّية األولية في الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها 

البرامج المطلوبة من أجل التحسين: 
.1.2.1.تنفيذ.الخطة.الوطنية.للوقاية.من.األمراض.غري.السارية.ومكافحتها.

.1.2.2االستمرار.يف.تقديم.الرعاية.املتكاملة.ملرىض.فقر.الدم.املنجيل.

المبادرة 1.3 تعزيز الحماية ضد األمراض السارية واألمراض المستجدة : 

البرامج المطلوبة من أجل التحسين:
1.3.1.تقوية.الوقاية.من.األمراض.السارية.من.خالل.املحافظة.عىل.نسبة.%99.من.األطفال.املطعمني.

فوق.عمر.خمس.سنوات.من.خالل.التوسع.يف.برنامج.التمنيع.املوسع.

1.3.2.استمرارية.تفعيل.اللوائح.الصحيّة.الدولية.

1.3.3.التوّسع.يف.برنامج.الحامية.من.التسمامت.الغذائية.

1.3.4.تقوية.مختربات.الصحة.العامة.

الهدف.االسرتاتيجي.األول:الحفاظ.عىل.صحة.السكان.من.خالل.تعزيز.الصحة.والوقاية
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الهدف االستراتيجي الثاني:
تكامل الخدمات في النظام الصحي ضمن وزارة  الصحة 

ومع المؤسسات الحكومية والخاصة األخرى



استيراتيجية تحسين الصحة)2015 - 2018(
21

مملكة البحرين

وزارة ال�صحة

مؤشرات تحقيق الهدف:

1. ملف.إلكرتوين.لكل.مستخدم.للخدمات.الصحية..

2. الزمن.املستغرق.لالستجابة.والتعامل.مع.الكوارث.والطوارئ.والتعايف.منها...

3. نسبة.اتفاقيات.التدريب.املفّعلة.من.مجموع.اتفاقيات.التدريب.املربمة...

العامة. واملنظامت. الصحية. الخدمات. مقدمي. مع. والتحالفات. الرشاكات. إلقامة. جاهدة. الصحة. وزارة. تسعى.

والخاصة.واملنظامت.غري.الحكومية.والدولية.واملجتمع.املدين.من.أجل.اتخاذ.إجراءات.مستدامة.لتكامل.الخدمات.

متسلسال. مستقبليا. نظاما. لتوفر. الصحة. وزارة. قبل. من. السعي. هذا. أهمية. وتأيت. اململكة.. يف. الصحي. النظام. يف.

للرعاية.الصحية.تتيح.فيه.للمريض.االستفادة.من.مزايا.ترابط.النظام.وتكامل.أجزائه،.وذلك.من.خالل.ربط.خدمات.

الرعاية.الصحية.ليكون.املريض.محورها.يف.جميع.املرافق.الحكومية.وغري.الحكومية..وأيضا.ملواجهة.التحديات.التي.

تفرضها.الحاالت.الطبية.املعقدة،.والتي.عادة.ما.تصاحبها.حاالت.مرضية.أخرى.تتطلب.العالج.يف.أكرث.من.مؤسسة.

واحدة..وكجزء.من.خطة.وزارة.الصحة.لتطوير.دورها.كصانع.للسياسات،.واالبتعاد.عن.احتكار.تقديم.الخدمات،.

ستعمل.الوزارة.عىل.إقامة.رشاكات.مع.القطاع.الخاص.وذلك.لتخفيف.العبء.املايل.عن.الحكومة.وتشجيع.القطاع.

الخاص.عىل.االستثامر.يف.الخدمات.الصحيّة.

الشركاء لتحقيق الهدف

هيئة �شئ�ن الإعالم

هيئة الإفتاء والت�شريع

 القان�ين

اإدارة الدفاع املدين

الهيئة ال�طنية لتنظيم 

املهن واخلدمات ال�شحية

م�شت�شفى امللك 

حمد اجلامعي

وزارة الداخلية

م�شت�شفى ق�ة دفاع البحرين

وزارة املالية

املجل�س الأعلى للبيئة

امل�ؤ�ش�شات 

ال�شحية اخلا�شة

م�ؤ�ش�شات التعليم ال�شحي 

احلك�مي واخلا�س 

دي�ان اخلدمة املدنية

املجل�س الأعلى لل�شحة

الهدف.االسرتاتيجي.الثاين:تكامل.الخدمات.يف.النظام.الصحي.ضمن.وزارة..الصحة.

ومع.املؤسسات.الحكومية.والخاصة.األخرى
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المبادرة 2.1   تعزيز التكامل في نظام إدارة الطوارئ والكوارث الصحّية  بالوزارة

البرامج المطلوبة من أجل التحسين: 
2.1.1.رفع.مستوى.التأهب.واالستجابة.للطوارئ.والكوارث.والتعايف.منها.

المبادرة 2.2 تطوير نظام إلدارة البحوث وربطه مع الجهات المعنية ذات العالقة

البرامج المطلوبة من أجل التحسين: 

2.2.1...تطوير.نظام.إدارة.البحوث.وربطه.مع.الجهات.ذات.العالقة.

المبادرة 2.3  وضع وتنفيذ استراتيجية لتكامل الخدمات في نظام الرعاية الصحية.

البرامج المطلوبة من أجل التحسين: 

2.3.1.تطوير.وتنفيذ.نظام.لتكامل.الخدمات.بوزارة.الصحة.

2.3.2.ربط.مؤرشات.املرافق.الصحيّة.التابعة.للوزارة.عن.طريق.شبكة.معلوماتية.موّحدة.

2.3.3.تطوير.قدرات.املراجعة.الداخلية.واملتابعة.

2.3.4.تطوير.نظام.االتصاالت.بجميع.مرافق.وزارة.الصحة.

المبادرة 2.4  وضع وتنفيذ خطة عمل لتكامل الخدمات الصحّية بين وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية األخرى

البرامج المطلوبة من أجل التحسين:  
األخرى. الحكومية. املؤسسات. الصحة.مع. بوزارة. الصحيّة. الخدمات. تكامل. اسرتاتيجية. .إعداد.وتنفيذ. .2.4.1

ذات.العالقة.

اإلعالمية.. واملؤسسات. واملقروءة. واملسموعة. املرئية. اإلعالم. الصحة.ووسائل. وزارة. بني. التكامل. تعزيز. .2.4.2

األخرى.ذات.العالقة.

2.4.3.وضع.نظام.ملتابعة.تنفيذ.االتفاقيات.ومذكرات.التفاهم.املحلية.والدولية.

الهدف.االسرتاتيجي.الثاين:تكامل.الخدمات.يف.النظام.الصحي.ضمن.وزارة..الصحة.

ومع.املؤسسات.الحكومية.والخاصة.األخرى
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 المبادرة 2.5  تعزيز الشراكة مع القطاع الصحي الخاص

البرامج المطلوبة من أجل التحسين: 
2.5.1.وضع.نظام.لتكامل.الخدمات.بني.وزارة.الصحة.والقطاع.الصحي.الخاص.واملؤسسات.األخرى.ذات.العالقة..

2.5.2.تطوير.وتحسني.آليات.التنسيق.والرشاكة.بني.مكتب.العالج.بالخارج.واملؤسسات.الصحية.ذات.العالقة

 المبادرة 2.6  تطوير نظم المعلومات بما في ذلك تقنية المعلومات الصحية والمساندة........................................

البرامج المطلوبة من أجل التحسين: 
2.6.1.تطبيق.املتطلبات.الجديدة.غري.املنضوية.تحت.مظلة.مرشوع.النظام.الوطني.للمعلومات.الصحيّة.حالياً.

والتوسعة. الربامج. متطلبات. وتطبيق. الصحيّة،. للمعلومات. الوطني. النظام. مرشوع. تطبيقات. تدشني. .2.6.2

املساندة. للخدمات.

.)MIS(.Management.Information.System...2.6.3...تطوير.نظام.إدارة.املعلومات

المبادرة 2.8 تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات الصحّية والمساندة

البرامج المطلوبة من أجل التحسين: 
2.8.1.إدارة.املراقبة.والتحكم.بشبكة.املعلومات.اإللكرتونية.

2.8.2.تطوير.وصيانة.مركز.قاعدة.البيانات.وتطبيقات.قواعد.البيانات.ألنظمة.تقنية.املعلومات.

 المبادرة 2.7  تعزيز أنظمة األمن والحماية المعلوماتية

البرامج المطلوبة من أجل التحسين: 

2.7.1...إدارة.ومراقبة.أمن.ورِسيّة.شبكة.املعلومات.بوزارة.الصحة.

الهدف.االسرتاتيجي.الثاين:تكامل.الخدمات.يف.النظام.الصحي.ضمن.وزارة..الصحة.

ومع.املؤسسات.الحكومية.والخاصة.األخرى
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الهدف االستراتيجي الثالث: 
ً

الجــــــــودة أوال
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تعد.معايري.جودة.الخدمات.الصحيّة.من.األبعاد.األساسية.لتحقيق.أهداف.وزارة.الصحة.والتي.منها.:.تحسني.جودة.

الجودة.وسالمة.املرىض. أفراد.املجتمع..فالرتكيز.مستمر.عىل. أكرث.استجابة.الحتياجات. الصحية.وجعلها. الخدمات.

من.خالل.إصالح.السياسات.وإجراء.التغيريات.الترشيعية،.مبا.يف.ذلك.العمل.عىل.اعتامد.مجمع.السلامنية.الطبي.

ومستشفى.األمراض.النفسية.وحصول.مراكز.الرعاية.الصحية.األولية.يف.اململكة.عىل.االعتامد.من.قبل.هيئة.اعتامد.

دولية..وبناًء.عىل.هذه.الجهود،.سوف.تقوم.الوزارة.بتنفيذ.عدد.من.املبادرات.للمزيد.من.التطوير.عىل.إطار.عمل.

جودة.الرعاية.الصحية.يف.اململكة.

مؤشرات تحقيق الهدف :

1. نسبة.سياسات.وإجراءات.سالمة.املرىض.املفّعلة..

2. الحصول.عىل.االعتامد.الدويل.ملرافق.وزارة.الصحة...

3. نسبة.شكاوى.املرىض.التي.تم.االستجابة.لها.بحسب.اآللية.املعتمدة..

الشركاء لتحقيق الهدف

الهيئة ال�طنية لتنظيم املهن 

واخلدمات ال�شحّية

دي�ان

 اخلدمة املدنية

الثالث:.الجــــــــودة.أوالً الهدف.االسرتاتيجي.
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المبادرة 3.1  تعزيز سالمة المرضى في مختلف مرافق وزارة الصحة

البرامج المطلوبة من أجل التحسين: 
3.1.1.دعم.وعمل.التدقيق.اإلكلينييك.يف.جميع.مرافق.وزارة.الصحة.

3.1.2.تسجيل.األخطاء.الطبيّة.وتحليل.األسباب.الجذرية.ومتابعة.إجراءات.تصحيحها.من.قبل.اللجان.املعنيّة.

3.1.3.تقييم.ووضع.خطة.تدريبية.لتعزيز.ثقافة.سالمة.املرىض.

3.1.4.استحداث.ومراجعة.سياسات.وإجرءات.سالمة.املرىض.بناء.عىل.مبادرات.السالمة.ملنظمة.الصحة.العاملية.

المبادرة 3.2 ضمان جودة الخدمات المقدمة  في مختلف المرافق الصحية  في وزارة الصحة

البرامج المطلوبة من أجل التحسين: 
3.2.1.ضامن.وجود.سياسات.ذات.فاعلية.يف.األقسام.اإلكلينيكية.واإلدارية.

3.2.2.ضامن.مطابقة.مقدمي.الخدمات.غري.اإلكلينيكية.مع.الربوتوكوالت.املعتمدة.والعقود.املربمة.

3.2.3.متابعة.االعتامد.الدويل.لجميع.مرافق.وزارة.الصحة.

3.2.4.استيفاء.معايري.ومتطلبات.الهيئة.الوطنية.لتنظيم.املهن.والخدمات.الصحيّة.ملرافق.وزارة.الصحة.

3.2.5.تطوير.نظام.مركزي.لشكاوى.املرىض.يف.وزارة.الصحة

الثالث:.الجــــــــودة.أوالً الهدف.االسرتاتيجي.
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الهدف االستراتيجي الرابع:
حصول  الجميع على خدمات الرعاية الصحية
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متكنت.مملكة.البحرين.من.مواجهة.الكثري.من.التحديات.من.أجل.تحسني.فرص.الحصول.عىل.خدمات.الرعاية.

الصحية.األولية.والثانوية،.تلبيًة.الحتياجات.السكان.يف.كل.أرجاء.اململكة،.وذلك.من.خالل.إقامة.بنية.تحتية.قوية.

الصحية.. للرعاية.

واملقيمني.عىل. املواطنني. التالية.لضامن.تحسني.فرص.حصول. املبادرات. بتنفيذ. الصحة. وزارة. وعىل.هذا.ستقوم.

الصحية.املطلوبة. الرعاية.

مؤشرات تحقيق الهدف :

1. عدد.املنشآت.الطبيّة.التي.تم.تشغيلها.من.قبل.وزارة.الصحة.ضمن.خطة.الوزارة..يف.الفرتة.2018-2015..

2. عدد.اإلحاالت.من.الرعاية.الصحية.األولية.إىل.الرعاية.الصحية.الثانوية..

الشركاء لتحقيق الهدف

المبادرة 4.1 تحسين الحصول على خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية

البرامج المطلوبة من أجل التحسين: 
4.1.1.تحسني.الحصول.عىل.خدمات.الرعاية.الصحيّة.األولية.

4.1.2.تحسني.الحصول.عىل.خدمات.الرعاية.الصحيّة.الثانوية.

الهيئة ال�طنية لتنظيم املهن 

واخلدمات ال�شحّية

وزارة الأ�شغال

وزارة املالية

املكتب الفني الك�يتي

الهدف.االسرتاتيجي.الرابع:.حصول.الجميع.عىل.خدمات.الرعاية.الصحية
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الهدف االستراتيجي الخامس:
تعزيز دور وزارة الصحة في وضع 

السياسات والحوكمة
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نظراً.لزيادة.حجم.وتعقيد.النظام.الصحي.يف.اململكة.ستحتاج.وزارة.الصحة.إىل.إعادة.النظر.يف.ترتيبات.الحوكمة.

للمحافظة.عىل.فعالية.النظام،.ويشمل.هذا.تحديد.أدوار.جميع.الجهات.املعنية.عن.املرافق.والخدمات.الصحية.

والنتائج.املرتبطة.بها..

كواضع. الوزارة. بدور. االهتامم. زيادة. خاللها. سيتم. املقبلة. للمرحلة. هدفا. عينيها. نصب. الصحة. وزارة. وضعت.

للسياسات.بهدف.مواصلة.القيام.مبسؤوليتها.الشاملة،.لصيانة.وحفظ.الحالة.الصحية.للسكان،.وأداء.نظام.الرعاية.

الصحية.بصورة.عامة..وستحقق.ذلك.من.خالل.تفويض.قدر.أكرب.من.املسؤوليات.يف.توفري.الخدمات،.إما.عن.طريق.

التعاقد.مع. الطبي.أو.من.خالل. السلامنية. الوزارة.مثل.استقاللية.مجمع. التشغيلية.داخل. املزيد.من.االستقاللية.

القطاع.الخاص.واملؤسسات.الحكومية.واملنظامت.غري.الحكومية.

مؤشرات تحقيق الهدف :

1. نسبة..الدالئل.اإلرشادية.الرسيرية.املوضوعة.واملفّعلة.ضمن.الخطة.املعتمدة...

2. عدد.الهياكل.التنظيمية.املعّدلة.واملستحدثة.ومراحل.تنفيذها.ضمن.الخطة.املعتمدة..

3. نسبة.حاالت.الرسطان.املسجلة.ضمن.نظام.التسجيل.الوطني..

الشركاء لتحقيق الهدف

دي�ان اخلدمة املدنيةوزارة املالية

دي�ان جمل�س ال�زراء
هيئة الإفتاء

 والت�شريع القان�ين

م�ؤ�ش�شات التعليم ال�شحي احلك�مي 

واخلا�س 
املجل�س الأعلى لل�شحة

الهدف.االسرتاتيجي.الخامس:.تعزيز.دور.وزارة.الصحة.يف.وضع.السياسات.والحوكمة
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المبادرة  5.1 تعزيز نظام الحوكمة والقيادة بوزارة الصحة

البرامج المطلوبة من أجل التحسين: 
5.1.1.مراجعة.ودراسة.نظام.الحوكمة.والقيادة.بالوزارة.شاملًة.الهياكل.التنظيمية.والسياسات.واإلجراءات.العامة.

واإلرشاف.عىل.تنفيذه.

5.1.2تعزيز.وتقوية.نظام.إدارة.األداء.املؤسيس.

5.1.3وضع.وتنفيذ.نظام.االمتيازات.اإلكلينيكية.لألطباء.

5.1.4تحسني.وتطوير.السياسات.الصحيّة.الوطنية.واإلجراءات.التدريبية.

5.1.5حوكمة.مجمع.السلامنية.الطبي.وجميع.املراكز.الصحيّة.

المبادرة5.2 تعزيز اتخاذ القرارات المبنية على األدلة والبراهين

البرامج المطلوبة من أجل التحسين: 
الرعاية. جوانب. مختلف. يف. العلمية. الرباهني. إىل. املستندة. الرسيريّة. اإلرشادية. الدالئل. وتحديث. وضع. .5.2.1

الصحيّة.

5.2.2.بناء.قدرات.الكوادر.العاملة.يف.الحقل.الصحي.يف.مجال.اتخاذ.القرارات.املبنية.عىل.األدلة.والرباهني.

األدلة.. عىل. املبنية. القرارات. اتخاذ. ملبادئ. املعززة. الصحيّة. املعلومات. عىل. الحصول. آلية. وتحسني. تطوير. .5.2.3

والرباهني.

5.2.4.تحسني.وتطوير.تسجيل.حاالت.الرسطان.

الهدف.االسرتاتيجي.الخامس:.تعزيز.دور.وزارة.الصحة.يف.وضع.السياسات.والحوكمة
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الهدف االستراتيجي السادس:
استدامة الخدمات الصحية
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املاضية. القليلة. السنوات. خالل. البحرين. يف. الصحية. الرعاية. تكاليف. شهدت. الدول،. معظم. يف. الحال. هو. وكام.

الصحيّة. الرعاية. لنظام. املستقبلية. االستدامة. أن. يعني. الذي. األمر. السابقة،. بالفرتة. قورنت. ما. إذا. كبرياً. ارتفاعاً.

تشكل.قضية.أساسية.من.حيث.التمويل.الحكومي،.ومواصلة.توفري.الخدمات.ذات.الجودة.العالية..لذا.سعت.وزارة.

الصحة.جاهدة.ملواجهة.الكثري.من.التحديات.منها.استمرارية.ارتفاع.تكاليف.الرعاية.الصحية،.وضامن.توفري.رعايٍة.

صحية.شاملٍة.ومستدامة.يف.مملكة.البحرين..ولدميومة.تقديم.خدمات.صحية.عالية.الجودة.يتطلب.األمر.تطوير.

نظام.متويل.للرعاية.الصحية،.وأيضا.هذا.األمر.يستدعي.مراجعة.شاملة.وإيجاد.خيارات.متويل.مبتكرة.عىل.املدى.

املاهرة. الخربات. إلعداد. السبل. أفضل. يف. والنظر. االجتامعي،. الصحي. الضامن. نظام.مرشوع. تطبيق. مثل. الطويل.

لإلدارة. محسنة. أنظمة. إىل. حاجة. فهناك. ذلك. إىل. وباإلضافة. الصحية.. الخدمات. لتقديم. املطلوبة. والتخصصية.

والتخطيط.لضامن.القيام.بعمليات.رشاء.فّعالة.من.حيث.التكلفة.واستمرار.توافر.املرافق.واألجهزة.واملعدات.ذات.

العالية. الجودة.

مؤشرات تحقيق الهدف :

1. نسبة.التنفيذ.من.الخطة.التدريبية.السنوية.املعتمدة..

2. نظام.إدارة.املخزون.WMS-Warehouse.Management.System.مفّعل.بوزارة.الصحة..

3. تقرير.دوري.للحسابات.الصحيّة.الوطنية..

الشركاء لتحقيق الهدف

وزارة الرتبية والتعليم

املكتب الإقليمي ل�شرق املت��شط 

ملنظمة ال�شحة العاملية 

الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية

م�شرف البحرين املركزي

دي�ان اخلدمة املدنية

وزارة املالية

م�ؤ�ش�شات التعليم والتدريب ال�شحي احلك�مي 

واخلا�س داخل وخارج مملكة البحرين

وزارة الأ�شغال

املجل�س الأعلى لل�شحة

جمل�س املناق�شات واملزايدات

الهيئة ال�طنية لتنظيم املهن 

واخلدمات ال�شحية

هيئة الكهرباء واملاء

الهدف.االسرتاتيجي.السادس:.استدامة.الخدمات.الصحية
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المبادرة  6.1 تطوير وتحسين أنظمة إدارة التمويل الصحي  

البرامج المطلوبة من أجل التحسين: 
6.1.1..إنشاء.بنية.أساسية.لتنفيذ.نظام.فوترة.جديد.

6.1.2..إنشاء.بنية.أساسية.لتنفيذ.نظام.تكاليف.صحية

6.1.3..تنفيذ.برامج.الحسابات.الصحية.الوطنية.

6.1.4..إنشاء.وحدة.اقتصاديات.الصحة.

6.1.5..متابعة.تطبيق.مرشوع.الضامن.الصحي.االجتامعي.

المبادرة  6.2 تحسين نظم التخزين وإدارة المواد في وزارة الصحة 

البرامج المطلوبة من أجل التحسين: 
6.2.1..رفع.مستوى.تخزين.اللقاحات.واملواد.الطبية.مبا.يتوافق.مع.معايري.منظمة.الصّحة.العاملية.

6.2.2..تطوير.النظام.اآليل.إلدارة.املخزون.

المبادرة  6.3 تنمية قدرات الموارد البشرية في وزارة الصحة 

البرامج المطلوبة من أجل التحسين: 
6.3.1.إعداد.خطة.تدريبية.سنوية.لتدريب.وتطوير.موظفي.وزارة.الصحة.

6.3.2.دعم.برامج..التعليم.املهني.املستمر.لكوادر.وزارة.الصحة.

6.3.3..دعم.وتطوير.برامج.التدريب..لألطباء.البرشيني.املقيمني..وأطباء.األسنان.

الوزارة.يف.جميع.املجاالت.من.تعيني.وتدرج.وظيفي،.والبعثات. العاملني.يف. الفرص.بني. 6.3.4.تعزيز.مبدأ.تكافؤ.

الدراسية.واألنشطة.والفعاليات.ذات.العالقة

6.3.5.تعزيز.نظام.إدارة.األداء.الوظيفي.ضمن.اإلطار.العام.لديوان.الخدمة.املدنية.

6.3.6.تنفيذ.خطة.املوارد.البرشية.2020-2010.

الهدف.االسرتاتيجي.السادس:.استدامة.الخدمات.الصحية
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المبادرة  6.4 صيانة وتطوير البنية التحتية واألجهزة لوزارة الصحة

البرامج المطلوبة من أجل التحسين: 
6.4.1.تطوير.محطات.الطاقة.باملرافق.الصحيّة.بوزارة.الصحة.

6.4.2.تحسني.وصيانة.البنية.التحتية.ملرافق.وزارة.الصحة.

6.4.3.تحسني.املباين.وأنظمة.الحريق.وتقليل.املخاطر.يف.جميع.املنشآت.الطبية.بوزارة.الصحة.

6.4.4.تحسني.جودة.وفاعلية.أداء.األجهزة.الطبيّة.مبرافق.وزارة.الصحة..

6.4.5.تطوير.وتحسني.نظام.الجرد.والتسجيل..وتتبع.املعدات.الطبية.

الهدف.االسرتاتيجي.السادس:.استدامة.الخدمات.الصحية
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مسؤول المبادرة المبادرةالهدف االستراتيجي

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

 احلفاظ على �شحة ال�شكان من 

خالل تعزيز ال�شحة وال�قاية.

1.   تعزيز اأمناط احلياة ال�شحية للحفاظ على ال�شحة وخف�س ن�شبة 

الإ�شابة بالأمرا�س غري ال�شارية.

2. تعزيز دور الرعاية ال�شحية الأولية يف ال�قاية من الأمرا�س 

غري ال�شارية ومكافحتها.

3. تعزيز احلماية �شد الأمرا�س ال�شارية والأمرا�س امل�شتجدة.

مكتب ال�كيل

مكتب ال�كيل

مكتب ال�كيل

ال�كيل امل�شاعد للتدريب 

والتخطيط

ال�كيل امل�شاعد للرعاية الأولية 

وال�شحة العامة

تكامل اخلدمات يف النظام 

ال�شحي �شمن وزارة ال�شحة 

ومع امل�ؤ�ش�شات احلك�مية 

واخلا�شة الأخرى.

1. تعزيز التكامل يف نظام اإدارة الط�ارئ والك�ارث ال�شحية  بال�زارة.

2.   تط�ير نظام لإدارة البح�ث وربطها مع اجلهات املعنية ذات العالقة.

3. و�شع وتنفيذ ا�شرتاتيجية لتكامل اخلدمات يف نظام الرعاية ال�شحية.

4.  و�شع وتنفيذ خطة عمل لتكامل اخلدمات ال�شحية بني وزارة ال�شحة 

وامل�ؤ�ش�شات احلك�مية الأخرى.

5. تعزيز ال�شراكة مع  القطاع ال�شحي اخلا�س.

6. تط�ير نظم املعل�مات  مبا يف ذلك تقنية املعل�مات ال�شحية وامل�شاندة.

7.  تعزيز اأنظمة الأمن واحلماية املعل�ماتية.

8.  تط�ير البنية التحتية لتقنية املعل�مات ال�شحية وامل�شاندة.

ال�كيل امل�شاعد للتدريب والتخطيط

 اجل�دة اأول

ح�ش�ل  اجلميع على 

خدمات الرعاية ال�شحية.

 تعزيز دور وزارة ال�شحة يف و�شع 

ال�شيا�شات واحل�كمة.

ا�شتدامة اخلدمات ال�شحّية.

1. حت�شني احل�ش�ل على خدمات الرعاية ال�شحية  الأولية والثان�ية.

1. تعزيز �شالمة املر�شى يف خمتلف مرافق وزارة ال�شحة.

2. �شمان ج�دة اخلدمات املقدمة  يف خمتلف املرافق ال�شحية

 يف وزارة ال�شحة.

مكتب ال�كيل/ 

ال�كيل امل�شاعد للتدريب والتخطيط 

ال�كيل امل�شاعد للرعاية الأولية وال�شحة 

العامة/ ال�كيل امل�شاعد ل�ش�ؤون امل�شت�شفيات

مكتب ال�كيل/ 

جميع ال�كالء امل�شاعدين

1. تعزيز نظام احل�كمة والقيادة ب�زارة ال�شحة.

1. تط�ير وحت�شني اأنظمة اإدارة التم�يل ال�شحي . 

2. تعزيز اتخاذ القرارات املبنية على الأدلة والرباهني.

حة. 2. حت�شني نظم التخزين واإدارة امل�اد يف وزارة ال�شّ

حة. 3. تنمية قدرات امل�ارد الب�شرية يف وزارة ال�شّ

حة. 4. �شيانة وتط�ير البنية التحتّية والأجهزة ل�زارة ال�شّ

مكتب ال�كيل/ 

جميع ال�كالء امل�شاعدين

ال�كيل امل�شاعد للم�ارد 

املالية والفنية

مكتب ال�كيل/ ال�كيل امل�شاعد

 للتدريب والتخطيط

ال�كيل امل�شاعد للم�ارد 

الب�شرية واخلدمات

ال�كيل امل�شاعد للم�ارد الب�شرية واخلدمات/ 

ال�كيل امل�شاعد للتدريب والتخطيط

ال�كيل امل�شاعد للم�ارد املالية والفنية

ص الخطة التنفيذية لخطة وزارة الّصحة االستراتيجية )2018-2015(
ّ
لخ

ُ
م
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حقق.القطاع.الصحي.يف.مملكة.البحرين.منذ.تويل.جاللة.امللك.مقاليد.الحكم.قفزة.نوعية.كبرية.بفضل.ما.يتلقاه.من.

دعم.حكومي.بقيادة.عاهل.البالد.صاحب.الجاللة.امللك.حمد.بن.عيىس.آل.خليفة،.ورئيس.الوزراء.املوقر،.صاحب.

السمو.املليك.األمري.خليفة.بن.سلامن.آل.خليفة،.و.صاحب.السمو.املليك.األمري.سلامن.بن.حمد.آل.خليفة..ويل.العهد،.

نائب.القائد.األعىل.والنائب.األول.لرئيس.مجلس.الوزراء...

. ارتفع.متوسط.توقع.الحياة.من.73.4سنة.يف.عام.)2000(.إىل.75.3.يف.عام)2013(	

. انخفضت.معدالت.الوفيات.الخام.لكل.1000.من.السكان.إىل.2.0.يف.عام)2013(،.مقارنة.بـ.3.0.يف.عام)2000(	

. بلغ.معدل.وفيات.األطفال.دون.سن.الخامسة.9.1.لكل.1000.مولود.حي.يف.عام.)2013(.مقابل.11.4.يف.عام.	

)2000(

. بلغ.معدل.وفيات.األطفال.الرضع.7.6.لكل.1000.مولود.حي.عام).2013(.مقابل.8.6.يف.عام.)2000(	

. تأهيل.الكوادر.الوطنية.والتي.تحتل.درجة.عالية.من.االهتامم؛.حيث.بلغت.نسبة.القوى.العاملة.البحرينية.يف.	

عام.)2013(.يف.وزارة.الصحة.79.1%.من.مجموع.القوى.العاملة.عىل.النحو.التايل:.

: المؤشرات الصحية 
ً

اوال

عىل.مستوى.املؤرشات.الصحية.للسنوات.)2000-2013(.املاضية،.تطورت.احصائيات.متوسط.العمر.والوفيات.بشكل.

ملموس.فعىل.سبيل.املثال:

ثانيا: الموارد البشرية

عىل.مستوى.املوارد.البرشية.تم.العمل.عىل.تأسيس.الخدمات.الصحية.بشكلها.الحديث.من.خالل:

انجازات وزارة الصحة ضمن برنامج عمل 

الحكومة الموقرة  السابق )2014-2011(

83%.لألطباء.،

93%.ألطباء.االسنان.،

49.%.للتمريض

.73.6%.يف.املهن.الطبية.املساندة
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غدت.وزارة.الصحة.اليوم.قادرة.عىل.توفري.قوى.بحرينية.مدربة..ومؤهلة.حيث..حظي.العنرص.البرشي.يف.املجال.

الصحي.خالل.العقد.املايض.من.مرشوع.اإلصالحي.لصاحب.الجاللة.ملك.مملكة.البحرين.باهتامم.بالغ.تجسد.يف:.

مشاريع   تحسين   األداء   الطبي: 

. بها.وتطوير.قدراتها.و.تحسني.مزاياها.	 االرتقاء. البرشية.من.خالل. املوارد. الصحية.لالستثامر.يف. االسرتاتيجيات.

التي.نفذتها.وزارة.الصحة.ومنها.ارتفاع. الوظيفية،.حيث.تجىل.هذا.االهتامم.من.خالل.العديد.من.املبادرات.

مجموع.القوى.العاملة.بوزارة.الصحة.بنسبة.35%.يف.عام.)2013(.

. بلغ.عدد.املوظفني.العاملني.يف.الوزارة.9821.موظف.)2014(.مقارنة.بـ.7201موظف.يف.)2002(.	

. ارتفاع.معدل.التوظيف.بنسبة.53%.مع.الرتكيز.عىل.حفظ.التوازن.بني.الوظائف.الصحية.بالنسبة.اىل.الوظائف.	

االدارية.حيث.بلغت.نسبة.الوظائف.الصحية.60%.يف.عام.)2013(.من.القوى.العاملة.مقارنة.40%.عند.بدء.

املرشوع.االصالحي.)2001و2002(.

. ارتفاع.نسبة.الرتقيات.و.الحوافز.و.املكافآت.بنسبة.64%مع.االهتامم.بالعنرص.النسايئ.ومتكينه.يف.املواقع.التنفيذية.	

والقيادية.يف.وزارة.الصحة.

. بلغت.نسبة.العنرص.النسايئ.يف.وزارة.الصحة.62%من.مجموع.القوى.العاملة.حيث.متكنت.املرأة.وبجدارة.من.	

بلوغ.نسبة.52%.يف.عام.)2013(.من.الوظائف.القيادية.العليا.بالوزارة،.مقارنة.ب.10%.من.املناصب.القيادية.

يف.العام.)2002(.

. برامج.املجلس.العريب.للتخصصات.الصحية،.)STRP(..وعددها.18.برنامج.	

. برنامج.الهيئة.السعودية.للتخصصات.الصحية.وعددها.8.برامج.	

. أكرث.من.300.	 بالربنامج. التحق. العام.1979. ومنذ. . األولية،. الصحية. بالرعاية. .)FPRP( العائلة. برنامج.طبيب.

لالختصاصات. العريب. املجلس. نالوا.شهادة. منهم.220.طبيب. الخريجني.حوايل.275.طبيبا. وبلغ.عدد. متدرب.

الصحية.يف.طب.األرسة،.و.تم.تخريج.أخر.دفعة.من.17.طبيباً.و.التحاق.18.متدرباً.بالربنامج.يف.عام.)2013(..

تسعى.وزارة.الصحة..لتدريب.وتطوير.موظفيها.وعىل.درجة.عالية.من.الكفاءة.لتلبية.االحتياجات.التدريبية..الحالية.

واملستقبلية.للوزارة.،.كام.تعمل.بشكل.دؤوب.عىل.صقل.مهارات.املوظفني.ومواكبة.املستجدات.العلمية.والعملية.

وإلحاق.خريجي.الطب.وطب.األسنان.بربامج.التدريب..ولقد.بلغت.مرصوفات.وزارة.الصحة.عىل.التدريب.يف.عام.

بالتنسيق. التدريب. )2013(.4,469,273.دينارا.بحريني.مقارنة.بـ5,740,634.دينارا.يف.عام.)2009(..وتقوم.إدارة.

مع.إدارة.املوارد.البرشية.والخدمات.الطبية.بالرعاية.األولية.والثانوية.باستيعاب.عدد.من.خريجي.الطب.يف.ثالث.

مسارات.من.تخصصات.الخدمات.الطبية.تلبية.لسد.االحتياجات.يف.مختلف.التخصصات.الطبية.وهي:
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برنامج طب األسنان

: المشاريع اإلنشائية
ً

ثالثا

أما.من.حيث.املشاريع.اإلنشائية.فقد.قامت.الوزارة.وعىل.مدار.السنوات.األربعة.عرش.املاضية.بالعديد.من.اإلنجازات.

متثلت.يف.:

. تدريب.	 برنامج. وهو. .)Membership.in.Primary.Dental.Care(-)MPDC(. األسنان طب. تدريب. برنامج.

األطباء.املقيمني.و.طلبة.امتياز.طب.األسنان،.ويتم.تخريج.عدد.ما.يقارب.)4-6(.أطباء.من.الربنامج.سنويا..كام.

يتم.توظيف.جميع.الخريجني.والحاصلني.عىل.رخصة.مزاولة.املهنة.ممن.يرغبوا.يف.االلتحاق.بربنامج.

.....)Membership.in.General..Dentistary.Surgeons(-)MGDS(.فيام.يعادل.)6-8(أطباء.سنويا.

. برنامج.تقويم.االسنان.M.ORTH.:.حيث.متت.املوافقة.عىل.بدء.برنامج.تدريبي.يف.تخصص.تقويم.االسنان.من.	

بداية.سبتمرب.2012.واملنضمني.للربنامج.عدد.خمسة.من.أطباء.االسنان.

الدورات الداخلية:.وقد.إستفاد.من.هذه.الدورات.يف.عام.2013.عدد.485.موظفاً.وموظفة.من.مختلف.اإلدارات.
واألقسام.املكونة.لوزارة.الصحة.

وقد.. اململكة،. خارج. والتعليمية. التدريبية. املؤسسات. يف. تنظيمها. تم. التي. الدورات. وتشمل. الخارجية:. الدورات 
استفاد.من.هذه.الدورات.عدد.106.موظف.وموظفة.حتى.بداية.2013.

اجل  اخرى من  الى جهات  تبعيتها  نقل  و  الوزارة  الحيوية في  االقسام  اعادة تنظيم بعض  تم 
تطوير دور وزارة الصحة الخدماتي و على سبيل المثال: 

. نقل.كلية.العلوم.الصحية.اىل.جامعة.البحرين.	

. استحداث.هيئة.تنظيم.املهن.و.الخدمات.الصحية.بدال.من.مكتب.التسجيل.والرتاخيص.	

. النجاح.يف.خصخصة.بعض.الخدمات.املساندة.كاملواصالت،.الحراسة.والتنظيف.	

. عىل.مستوى.الرعاية.األولية،.هناك.اليوم27.مركزا.صحيا.موزِعني.عىل.محافظات.اململكة.األربع؛.تقوم.فلسفتها.	

الخدمات. من. واسعة. مجاالت. عىل. مشتملة. واملجتمع،. العائلة. صحة. رعاية. اتجاه. يف. الخدمة. توجيه. عىل.

العالجية.والوقائية.مثل:.

. رعاية.األمومة.والطفولة.والتحصني،.الفحص.قبل.الزواج،.خدمات.تنظيم.األرسة.الصحة.املدرسية،.صحة.الفم.	

واألسنان،.الصحة.املهنية.ورعاية.األمراض.املعدية.وغري.املعدية.وغريها.والتي.تعمل.عىل.تشغيلها.كوادر.طبية.

ومتريضية.تلقت.تدريبا.مكثفا.لتقديم.رعاية.ذات.جودة.عالية.

الرعاية الصحية األولية: 
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المشاريع التي تمت على مستوى الرعاية الصحية األولية ضمن برنامج الحكومة)2014-2011(

. انشاء.مركز.يوسف.عبدالرحمن.إنجنري.الصحي	

. انشاء.مركز.الشيخ.جابر.الصباح.	

. افتتاح.عيادة.البديع.الساحلية	

. انشاء.مركز.حالة.بوماهر.الصحي	

. البدء.بتوسعة.مركز.الحورة.الصحي	

. البدء.بتوسعة.مركز.الزالق.الصحي	

. .انشاء.وتشغيل.الصيدلية.الجديدة.مبجمع.السلامنية.الطبي	

. .انشاء.وحدة.العناية.املركزة.مبجمع.السلامنية.الطبي.	

. انشاء.مركز.عبدالرحمن.كانو.الصحي.ملعالجة.الفشل.الكلوي	

. انشاء.مركز.امراض.الدم.الوراثية	

. .رشاء.جهاز.تصوير.مقطعي.وآخر.لعالج.االورام.باألشعة.العميقة.	

. رشاء..جهاز.تصوير.الرنني.املغناطييس.يف.مجمع.السلامنية.الطبي	

. توسعة.مبنى.املرشحة	

. تبديل.األجهزة.الطبية.مبجمع.السلامنية.الطبي	

. تركيب.أجهزة.التربيد.يف.مبنى.العناية.املركزة	

. توسعة.قاعة.اإلنتظار.للمرىض.بقسم.الطوارئ.يف.مجمع.السلامنية.الطبي	

. استبدال.اآلالت.الهندسية	

. مولدات.كهربائية.للحاالت.الطارئة.يف.مستشفى.السلامنية.الطبي	

أما.استعدادات.وتجهيزات.املستشفيات.فتعد.ضمن.النسب.العاملية.حيث:

. .بلغ..معدل.األرسة.20.3.رسير.لكل.10000.نسمة.عام.)2013(.	

. .يعد.مجمع.السلامنية.الطبي.املُزود.الرئييس.للخدمات.الصحية.الثانوية.والثالثية.يف.البحرين،.حيث.يضم..	

870.رسيرا.عام.)2013(..وخدمات.متنوعة.يف.العيادات.الخارجية.تشمل.التخصصات.املختلفة.:.كالجراحة،.

وقسم.األطراف.الصناعية،.وجراحة.التجميل.والحروق،.وطب.األطفال،.والباطنة،.و.أمراض.النساء.والوالدة،.

واألنف.واألذن.والحنجرة،.وطب.العيون،.وجراحة.الفم.والعناية.القصوى...وغريها.من.التخصصات.الدقيقة.

. ..مستشفى.الطب.النفيس.الذي.يعمل.بطاقة.استيعابية..تقدر.ب.241.رسيراعام.)2013(.	

. مستشفى.امللك.حمد.الجديد.بطاقة.استيعابية.تقدر.ب.332.رسيرا..	

المشاريع التي نفذتها وزارة الصحة على مستوى الرعاية الصحية الثانوية ضمن برنامج الحكومة)2014-2011(:

الرعاية الصحية الثانوية: 
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:على صعيد قائمة األدوية فقد:
ُ

رابعا

. تم.تحديث.قامئة.األدوية.وتوحيدها.وطنيا.حيث.قامت.وزارة.الصحة.ومن.خالل.اللجنة.الوطنية.للرشاء.املوحد.	

بتحديث.قامئة.أدوية.وزارة.الصحة.ومستشفى.قوة.دفاع.البحرين.و.مركز.القلب.ومستشفى.حمد.الجامعي.

. أصبحت.قامئة.األدوية.تشتمل.عىل1,107.صنف.وقد.كان.اإلنفاق.عىل.االدوية..يف.عام.2012.حوايل.31,508,146.	

مليون.دينار.بحريني.مقارنة.مع.6.ماليني.دينار.بحريني.يف.عام.2001.اي.بزيادة.قدرها.تقريبا.%466.
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ملزيد من املعلومات:

وزارة ال�صحة، اإدارة التخطيط ال�صحي

هاتــف: 17286275)973( + 

فاك�س :17286608)973( + 

�س.ب.12

www.moh.gov.bh
autp@health.gov.bh


