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  موجز عن الرعاية الصحية األولية
  

 
م             سياساتها ومن ث ية ل لقد أدرآت وزارة الصحة أهمية الحياة العصرية التي نعيشها اليوم ورسمت األطر األساس
دمي    ستخدمي ومق ن م ل م ات آ ار احتياجات ومتطلب ين االعتب ع الوضع  بع ات م د األولوي تراتيجياتها لتحدي إس

  .الخدمات الصحية

ذا المنطل ن ه ن  وم د م ن خالل العدي ك م ة التطوير وذل ة عجل ى مواآب ة عل صحية األولي ة ال ق حرصت الرعاي
ام           شاريع لع ة                م2006المشاريع والبرامج، ومن أهم هذه الم ادرات تطوير الرعاي ق مشروع مب دء في تطبي ، الب

سائية ليصل    الصحية األولية والذي يشمل أربع مكونات أساسية هي تمديد العمل  للمراآز الصحية في الفت                رة الم
ى       ذه المراآز إل ادرة التطوير في        20عدد ه ق مب زًا صحيًا مع تطبي سهيل      17 مرآ ك بهدف ت ا، وذل  مرآز منه

استمرارية الرعاية الصحية بتمديد وقت االستشارة الطبية إلى سبع دقائق ونصف، و استخراج الملفات الصحية،       
نان وخدم              ل خدمات األس ر  وآذلك إدراج خدمات إضافية مث ى        . ات المختب سهيل انجاز اإلجراءات عل وبهدف ت

سجيل شهادات              ازل، وت املين بالمن المواطنين يتم أيضا في الفترة المسائية استكمال خدمات أخرى مثل فحص الع
الميالد والوفاة باإلضافة إلى الخدمات األخرى، أما المكون الثاني الذي تم تطبيقه هو مشروع تصنيف المرضى                 

شيخ صباح                       من قبل طاقم ال    ع مراآز صحية هي مرآز ال تمريض حيث تم حتى اآلن تطبيق هذا المكون في أرب
ك        السالم الصحي ومرآز عالي الصحي ومرآز الرفاع الشرقي الصحي ومرآز حمد آانو الصحي، وقد ساهم ذل

ع مستوى جو                   م رف راجعين، ومن ث د للم دة عالج  في تمديد وقت االستشارة الطبية وتوفير عدد أآبر من المواعي
رة  . المرضى ل فت ة العالج وتقلي ى خدم سهيل إجراءات الحصول عل ه بهدف ت م تطبيق ذي ت ث ال ون الثال والمك

االنتظار هو تشجيع الحجز المسبق لمواعيد العيادات العامة عبر هاتف المواعيد، وعليه تم تطوير أجهزة بداالت             
ضافة إلى الجهود المبذولة من قبل القائمين على هذا         الهواتف  وهواتف المواعيد لتحقيق الهدف المنشود، هذا باإل        

ق                            ة الحجز المسبق عن طري ى حسن استخدام خدم شجيعهم عل ريم وت المكون لرفع مستوى وعي الجمهور الك
ة       - مشروع إدارة الجودة     -ويأتي المكون الرابع    .  هاتف المواعيد  شاريع الثالث ة  ليحتضن الم ضمان    األنف ذآر ل  ال

فع مستوى الجودة، حيث تم من خالل هذا المكون تحديد مؤشرات طبية وغير طبية ليتم متابعة االستمرارية في ر
  . اإلجراءات المناسبةواتخاذاألداء 

ر                        م في شهر فبراي ة، ت شرة في أنحاء المملك اح وسعيًا لتطوير الصروح الصحية المنت  مرآز بنك البحرين     افتت
ص   دير ال ز ال ل مرآ ل مح دير ليح صحي بال وطني ال ارب  ال دم مايق ذي يخ سابق وال رد حسب 23,000حي ال  ف

ذلك استحداث                 إحصائيات السكان المسجلين على المرآز الصحي حيث يخدم منطقة قاللي، وسماهيج والدير، وآ
ى تطوير               ذا باإلضافة إل ر واألشعة، ه ة المختب خدمات إضافية في هذا المرآز مثل خدمة رعاية الحوامل وخدم

م        الخدمات في المراآز الص     اح حية األخرى، حيث ت وفمبر،                افتت ديع الصحي في شهر ن سم األشعة بمرآز الب  ق
سى الصحي،                        ة عي ة اإلسعاف في مرآز مدين وآذلك البدء بالعمل في توسعة قسم التمريض وإنشاء محطة لخدم

رات       دء في توسعة مرآز جدحفص الصحي وبعض المختب ى الب از تحميض   .  باإلضافة إل تبدال جه م اس ا ت آم
د معظم                       األشع م تزوي ق ت ة ومن نفس المنطل ة الحديث ة بمرآز المحرق الصحي بجهاز متطور يتماشى مع التقني

  . المراآز الصحية بأجهزة الحاسب اآللي

م                  وحرصًا على تطوير الخدمات في المراآز الصحية تم إضافة خدمة اإلقالع عن التدخين بهدف مكافحة أحد أه
و .  عيادة اإلقالع عن التدخين بمرآز الحورة الصحي      افتتاح، حيث تم    عوامل الخطورة لإلصابة بأمراض القلب    

ى               20آذلك تم التوسع في عيادات رعاية مرضى السكر التي تشرف عليها ممرضات مؤهالت ليصل عددها إل
  . عيادة، بهدف تحسين جودة خدمات مرضى السكر

  

  

  

د شهدت                أما   ة فق ة األولي ة بالرعاي ة والطفول ى                خدمات األموم د من اإلنجازات الصحية عل ام العدي ذا الع في ه
ديم             ي وتق يم  إجراء الفحص الطب م تعم صحية، حيث ت مستوى المملكة والتي انعكست نتائجها على المؤشرات ال
شمل الفحص       دوري لي ل ال ب فحص الطف وير آتي ذلك تط ة، وآ زواج بالمملك ى ال ين عل ع المقبل شورة لجمي الم

ة  من أجل                   الدوري لكل من  الطفل والطال      ة والثانوي ة األولي ين الرعاي املي ب ز العمل التك ة تعزي ب، وتحت مظل
دي باألشعة         ق مشروع فحص الث االرتقاء بصحة األم والطفل ومن خالل تعزيز مبدأ الشراآة المجتمعية تم تطبي

اون مع جمع           ك بالتع ة وذل ع محافظات المملك ة البحرين   السينية للسيدات لالآتشاف المبكر لسرطان الثدي بجمي ي
ابالت            13آما تم زيادة عدد ممرضات صحة المجتمع بضم         . لمكافحة السرطان  ادة عدد الق ذلك  زي  ممرضة، وآ

دد   ضم ع ات ب ام  2القانوني ي ع ة ف ة قانوني ة    2006 قابل ة األموم دمات رعاي ة خ ودة وتغطي سين ج دف تح م به
ال في الدورات التدريبية المناسبة مثل استخدام آما تم إدراج العديد من العاملين الصحيين في هذا المج       . والطفولة

ال، و استخدام                 ة واإلهم ل من سوء المعامل ة الطف ل، و حماي سيدات الحوام ى ال األشعة فوق الصوتية للكشف عل
ذا المجال               ون في ه ابع المعني ذا ويت ة، ه ة الصحة العالمي صادر من منظم وتطبيق منحنى تطور الطفل الجديد ال

 . دليل اإلرشادي لخدمات الحوامل و فحص المرأة الدوريالعمل على تحديث ال

ز      ع المراآ ي جمي اعي ف ة البحث االجتم م إضافة خدم شامل ت ا ال صحية بمفهومه دمات ال وفير الخ ل ت ن أج وم
 باحثة اجتماعية، و قد بلغ إجمالي 22 باحثة اجتماعية ليصبح ليصل العدد إلى 19الصحية  حيث تم توظيف عدد 

 .م من مختلف الفئات العمرية2006 حالة في عام 13,987ينت من قبل الباحثات الحاالت التي عو

ك     2,696,378م بأن عدد المترددين على العيادات العامة بلغ        2006وتشير إحصاءات عام     سجل ذل ردد، وي  مت
نان            2005عنه في عام    % 9,2 عدد المترددين بنسبة     ارتفاع سم األس ى ق   270,244م، آما بلغ عدد المترددين عل

  . م2005عن عام % 3,34متردد أي بزيادة قدرها  

ام           م في ع يم ت ة والتعل شراآة مع وزارة التربي ادة  2006وبهدف تطوير خدمات الصحة المدرسية وتعزيز ال   زي
 مشرفات تمريض للصحة      3 ممرضة، آما تم تعيين      55عدد ممرضات الصحة المدرسية ليصبح المجموع اآلن        

إدارة                باإلضافة إل . المدرسية تعلم ب ى ذلك تم إبتعاث مجموعة من الممرضات لدورة تدريبية بالتعاون مع مرآز ال
  .التدريب لتأهيلهم للعمل في المناخ المدرسي

و إيمانا من القائمين على الرعاية األولية بأهمية الموارد البشرية، وتأآيدًا على مبدأ تحفيز وتشجيع الموظفين من 
وظفين آخرين           374ترقية  أجل خدمة المواطنين فقد تم       ة العمل      115 موظف وموظفة، آما تم منح م افز نوعي  ح

  . حافز العمل الخاص152باإلضافة إلى 

ل                       ذا الحد ب د ه ة  عن ة الصحية األولي ل الرعاي تمروا ولم يكتف المعنيون في حق شاريع        اس  في وضع الخطط للم
د      المستقبلية، مثل إنشاء مراآز صحية جديدة، والتي تشمل مرآز أح          مد علي آانو الصحي بالنويدرات ومرآز عب

د    . الرحمن إنجينير الصحي بمدينة عيسى ومرآز الشيخ جابر الصباح الصحي بمنطقة باربار      ى تمدي باإلضافة إل
ذلك                  ساعات العمل بمرآز حمد آانو الصحي حتى منتصف الليل ويشمل ذلك نهاية األسبوع والعطل الرسمية وآ

الفترة      توفير خدمات اإلسعاف بجميع      محافظات المملكة، ودراسة توفير خدمات األشعة بجميع المراآز الصحية ب
ادرات تطوير          . ، وتوفير خدمات العالج الطبيعي بكل محافظة      .المسائية هذا إلى جانب خطة التوسع في تطبيق مب

  .االرعاية الصحية األولية ليتم تطبيقها في جميع المراآز الصحية، والمواصلة في تعزيز مكوناته

ة،                ة الصحية األولي ى تطوير الرعاي ائمين عل ع الق دير لجمي وفي الختام ال يسعنا إال أن نتقدم بخالص الشكر والتق
 . والى جميع مقدمي الخدمات في المراآز الصحية، وآلنا ثقة بأن هذا العطاء المثمر سيستمر


