
  

Foreword 
 
Health is a central goal and important outcome of development that can only be sustained if 
social and economic dimensions are considered at all levels and stages. Investing in health, 
especially mother and child health is the core to the achievement of the Millennium 
Development Goals. The healthy future of society depends on the health of the children and 
their mothers "the guardians of the future". Hence, the World Health Organization has adapted 
the theme for the 2005 report "Make every mother and child count". In support of this strategy, 
the Ministry of Health works in partnership at different level with governmental and non-
governmental organizations, and at strategic level with stakeholders and international 
organizations under the umbrella of "Health for all". The Ministry strives to address health 
issues and face challenges in the Kingdom, creating and sustaining capabilities, achievements 
to meet population basic needs by well established, effective and overall Health care system.   

There is an ample of evidence that all these acknowledged strategies are based on health gains 
principle which is considered as a basis for solid infrastructure to establish a coherent national 
health system, strengthen capacities, effective and qualitative expertise and sustaining 
achievements to meet basic health needs. As well as, in bridging this gap or addressing 
challenges encountered. On the top of the list are the expected rise of cost per capita globally 
and not only at national or regional level. In addition to that, the continuous increase of chronic 
diseases incidence rates, such as cardiovascular and metabolic diseases, cancers, injuries, and 
neurological and psychological disorders are major economic burdens affecting both 
individuals, governments and associated with humanitarian stress considerably. 

It is a great concern to all that these diseases are becoming more prevalent among young 
generation as a result of the unhealthy lifestyle-related risk factors such as obesity, physical 
inactivity, changing in the dietary patterns and smoking tobaccos. These are important 
indicators highlighting a growing health hazards threats targeting our generation with new 
incurable diseases in future. Solutions of these issues are not straightforward. Unless concerted 
action is taken the goals cannot be attained. New paradigms initiatives and health enforcements 
are driving a shift from acute tertiary hospital care to primary care, preventive, patient-
centered, disciplinary collaboration with other sectors at all levels, such as, municipalities, 
media, environmental centers and continuity of care demonstrated by innovative approaches. 
Our plan is diverting our attention to intensify health education, promotional health activities, 
availability of sufficient drugs, promoting school health programs,    and improve early 
diagnosis mechanisms to reduce risks. Moreover, by assessing measures to protect the 
environment and the modification of lifestyle factors such as diet, smoking and exercise 
through behavior change.  

 
  

 
  مــقديت
  

م،      هي المرمى الرئيسي والنتيجة األهم للتنمية      صحةالإن   ع األم دى جمي ة      ل  وال يمكن ضمان استمرار التنمي
ي    صادية ف ة واالقت اد االجتماعي ت األبع ستوياتها و  إال إذا روعي ع م ا جمي ين   .مراحله ى يق ي لعل إن  بإنَّن

ي      تثمار ف يما االس صحة والس تثمار في ال ة مجال  االس وغ   صحة األموم ًا لبل رًا جوهري ر أم ة يعتب   والطفول
ستقبل              . المرامي التنموية لأللفية   ذا الم اة ه اتهم حم ستقبل وأمه ة     ذال . حيث يعتبر األطفال أمل الم  تبنت منظم

عارها   ة ش صحة العالمي ام  ال ذا الع سوا" له ع  التبخ ي المجتم ا ف ًال مكانتهم ًا والطف ذه  " .  أم ًا له ودعم
م  تراتيجية، ل وانى االس صحة وز تت ي دعارة ال دًا ف ات  وةـجه ف القطاع ي مختل دمات ف دمي الخ ع مق  جمي

ل  ة للعم ة والخاصة واألهلي دالحكومي دًا بَي رينو ،ي شارآة اآلخ شعبية م دة ال ستوى القاع ى م رآاء  عل ، وش
ل   ى المستوى اال  التموي تراتيجيً عل ة      س صحية الوطني سلطات ال ة ال ا    ،تحت مظل سيق الكامل معه تحت   والتن

صح ة ال عة مظل ة ل للجمي ديات ومواجه صحية التح ضايا ال ة، و الق ن للمملك سبناه م ا اآت يع م ازات توس  إنج
 .سم بالفعالية والكفاءةتتصحية  مظإقامة ُنوتعزيزات في مجال توفير الخدمات الصحية و

ا  ة غاية هامة في حد  يالصحالمكاسب  على مبدأ أن الموضوعةاالستراتيجيات وترتكز جميع  ا ذاته   باعتباره
اً  اء عليه      ومحورًا مرآزي ق  اقاعدة راسخة تصلح للبن رات   لخل اءات و الخب ة   استمرارها من أجل   و الكف تلبي

ا          والتخلص   ؛  األساسية الصحية   حتياجاتاال ي نواجهه ك    .  أو التقليل من الثغرات والتحديات الت م تل ومن أه
ى المستوى ا            ي أو       التحديات االرتفاع المتوقع لتكلفة الخدمة الصحية للفرد عل يس المحل ام ول شكل ع المي ب لع

ا من                        ا يترتب عليه ة ؛ وم سارية و المزمن عبء  اإلقليمي فقط ؛ واالرتفاع المستمر في معدالت األمراض ال
قل وطأة عن العبء اإلنساني الناجم  يال، فهو  األمراضتلك نوء به األفراد والحكومات من جراء     تاقتصادي  

   .عنها

ات                   شي تلك األمراض     تفتزايد  انه من الملفت حقًا      ذه الفئ ادة ممارسة ه ًة لزي نًا، نتيج ات األصغر س ين الفئ  ب
صحية  ر ال اة غي اط الحي ة،  ألنم ة الرياضة البدني سريعة، ونقص ممارس ات ال ى الوجب اد عل ادة اإلعتم   وزي

ى    من المؤشرات المهمة التي   - في سن مبكرة     وزيادة معدالت التدخين   شير إل د من األمراض     ت حدوث العدي
سارية غ ر ال ادرات      . ي الل المب ن خ سكان، م ستهدف ال ي ت داخالت الت ن للم ن الممك رامج وم زِّزة والب المع

ل من   للصحة، أن تؤدي دورًا مهمًا في       ة أو التقلي ذه األمراض   الوقاي داخالت     .  حدوث ه ة الم د ثبتت فعالي وق
دارس   ل الم ع مث ي بعض المواق صحة ف زِّزة لل ية المع صحة المدرس رامج ال ل وأ ضمن ب اآن العم    ضمنم

صحي  ف ال رامج التثقي لال. ب ع عم ات ال  م رى، قطاع ديات ،     األخ ة،  والبل ز البيئ ا آمراآ سيق معه والتن
ال  بيل المث ى س الم عل ك .  واألع ن ذل دف م ف واله شطة تكثي ة األن رامج التوعوي ة الموصلة  والب الترويجي

ى     . الصحية  والممارسات   ألنماط الحياة  د من      اضافة إل ه مزي ام    توجي ة   ل االهتم ة و    لوقاي صحية األولي العمل  ال
ة                   وسائلعلى تحسين    ة والثالثي ة الثانوي ى الرعاي ر، و ضمان حصول المرضى عل شخيص المبكِّ ى  و ، الت عل

ضرورية  ة ال ة ، األدوي ة لمكافح دابير الفعال ق الت ك  وتطبي ة، وذل راض المعدي ة   األم ات مرن الل آلي ن خ م
 .لظروف التشغيل المحلية وحساسة

  

 
 
 
 



  

 

Today, people are a vital ingredient and real wealth of every country aiming to be a pioneer in 
the globe environment.  Therefore, the human resources development was among our priority 
area to ensure continuous improvement in health care delivery. Furthermore, to ensure better 
management of health care delivery, we are establishing integrated health information systems 
to produce reliable data on human resources development, and to strengthen the national 
institutional capabilities and expertise in planning, training, financing and managing health 
professionals. 

Bahrain Leadership is always keen on fulfilling population demands for health services 
accessibility, as a result of that His Majesty the King, Shaikh Hamad bin Isa Al Khalifa gave 
his directions to build King Hamed General Hospital in Muharraq Governorate. The hospital 
will be considered as a training center for Medical Students. It will provide most of the major 
medical specialties and departments such as Obstetric & Gynecology, Neonatal, Pediatric, 
Intensive Care Unit, Ophthalmology, ENT, Medical & Surgical units, Physiotherapy, 
Occupational Therapy and Out Patient Clinics. As well as, the hospital will offer highly 
sophisticated Accident and Emergency services. It will be furnished with 312 beds.  In 
additional to that, the hospital will be the main affiliated teaching hospital. Its' design caters the 
requirements of basic functionalities and relationships including 200 seated lecture hall.  All 
services infrastructure provided to the hospital will be line with the world's best practices, to 
ensure optimum facilities for patients and staff. The hospital will provide Bahrain with a 
landmark facility of high international standard.  

The Government of Bahrain Philosophy is encouraging the private sector to enter the health 
care market and thus share the cost of services in this vital area. It is also drawing up plans to 
attract international investors and entrepreneurs to move further to exploit the investment 
opportunities in the health sectors such as health tourism, Technology, Health education and 
Industrial sectors in general.  

Despite of all the challenges mentioned herein, we are proud of our achievements in 2005 in 
eradicating the issue of maternal deaths, control Neonatal deaths by 20%, and 13% of Cardio 
vascular deaths comparing to 2004. As well as, we were able to eradicate some infectious 
diseases such as Cholera, Poliomyelitis, Diphtheria, and Meningococcal Meningitis for the past 
five years through mass immunization program in coordination with World Health 
Organization.  

Finally, though the  journey of achieving our goals to further improve the Health care services 
are quite a challenge, we will, with God Blessing, strive to deliver a comprehensive, reliable, 
assured  and comparative Health care services for all.  

 

 
صدارة في عالم           زًا في ال وأ مرآ شد أن تتب ة تن ة دول ة ألي ا أن اإلنسان هو الثروة الحقيقي وم  ن ذا  الي  يتصدر  ، ل

ا  ضمن أجندة نا اهتمامات الصحيةالبشرية  الموارد  موضوع تنمية    ي تتطلب    أولوياتن ية  ، الت ة أساس  وخطط  آلي
ة  ضمندقيق تمرارت دمات تطور  اس ذا وضعنا خطة إل. الخ شاء ل لنظم ن اتس ات  يمة للمعلوم اج معطي إلنت

ة  شرية،      موثوق وارد الب ة الم ة  حول تنمي رات المؤسسية   لتقوي درات والخب ة في مجال التخطيط،       الق الوطني
  . والتمويل، وإدارة شؤون المهنيين الصحيين والتدريب،

د         الحكيمة  أن السياسة    شيخ حم ة ال ام لملك البالد المفدى صاحب الجالل وانى من جعل    الع ة    ال تت ضايا وتلبي ق
  التعليمي  احتياجات المواطنين للرعاية الصحية متجلية بشكل  في توجيهات جاللته ببناء مستشفى الملك حمد             

ام  رقالع ة المح ن المؤم. بمحافظ ادمين لوم امين الق م خالل الع ذا الحج شفى به ن المست اء م تم االنته .  أن ي
ة األ      دوائر الطبي ع التخصصات وال شفى جمي وفر المست وف ي ساء    وس راض الن الج أم دمات ع ية آخ ساس

راض          صوى، وأم زة الق ة المرآ د والعناي ال للموالي زة باألطف ة المرآ ال والعناي راض األطف والدة، وأم وال
ة آخدمات العالج الطبيعي                   ة بالخدمات العالجي ة ، والجراحة مدعم العيون، وأنف وأذن وحنجرة، والباطني

دمات ا ي، وخ ل المهن الج والتأهي دمات الع وادث وخ دمات الح وفير خ ب ت ى جان ة، إل ادات الخارجي لعي
اً آما ويعتبر المستشفى صرحًا      .  سرير 312هذا وسوف يكون المستشفى مجهزًا بـ       . والطوارئ دريب   علمي  لت

د  200حيث سيتم تجهيزه بقاعة دراسية مجهزة بـ        طلبة الطب،    ارزًا        .  مقع ًا ب وفر للبحرين معلم ذي ي األمر ال
 .ية عالية متميزًا ألنه سيخرج أجياًال من األطباء البحرينيين وعلى أرقى المستوياتيتمتع بمواصفات عالم

اص            اع الخ صحي للقط تثمار ال شجيع االس ى ت ة عل ستقبلية مبني ة م سفة ورؤي رين فل ة البح ة مملك لحكوم
االت      ي المج صحية ف دمات ال وفير الخ ة ت اء تكلف ل أعب ي تحم شارآة ف صحي والم ال ال ي المج شارآة ف للم

تفادة                  . حساسةال دوليين لالس وردين ال ستثمرين والم آما أعدت خطة محكمة بتوفير آافة التسهيالت لجدب الم
يم الصح                    ة، والتعل ات الطبي صحية، والتقني سياحة ال ي، من الفرص المتاحة في القطاع الصحي في مجاالت ال

  .والصناعات الصحية بشكل عام

م اإلشارة   التي   وبالرغم من جميع التحديات    اً    إل ت ا آنف د    إال    ، يه ا ق ا    أنن ا  نفتخر ب   ه عظيم  مكاسب  حققن م    إذ .ه ت
سبة         ل من أسبوع بن ام   % 20التغلب على وفيات األمومة وانخفاض عدد وفيات األطفال الرضع األق من الع

سبة         دموي بن دوري ال از ال ات الجه ن وفي ل م سابق، والتقلي ام   % 13ال ة بع ى   . 2004مقارن افة إل باإلض
صال ن األاستئ الكوليرا، و بعض م ة آ راض المعدي الم لل األطف سحائية  ش المكورات ال دوى ب  ومرض الع

صحة     ة ال ع منظم اون م ع بالتع ع الموس امج التمني ن خالل برن نوات الماضية م وال الخمس س ا  ط وغيره
  .العالمية

ق المرامي المرجوة        ،   وأخيرًا ة                 أن تحقي سنوات المقبل ى مدى ال ا عل انحٌة أمامن اقة والفرصة س ة ش للتطوير   رحل
  لن نتوقف أبدًا عن التطلُّع إلى غٍد أفضل بعون اهللا و.  في العطاء االستمرار مع ضمانإحداث تغيير حقيقيو
 

Dr. Nada Abbas Hafadh 
Minister of Health 

  ندى عباس حفاظ ةالدكتور 

   الصحةةوزير

 


