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المدخل

تعترب الرعاية ال�صحية الأولية حجر الأ�صا�س للخدمات ال�صحية يف البحرين وهي خط 
الت�صال الأول للفرد بالرعاية ال�صحية وت�صتمل على العديد من اخلدمات ليتمتع النا�س 
املبكر للأمرا�س  ب�صحة جيدة، ومن �صمن هذه اخلدمات تعزيز ال�صحة والكت�صاف 

والت�صخي�س والعلج واإعادة التاأهيل. 

اأن  اإىل  ي�صري  والذي  عام 1978م،  العاملي يف  املاآتا  اإعلن  البحرين  تبنت مملكة  لقد   
اإ�صرتاتيجية  خلل  من  للجميع  ال�صحة  حتقيق  مفتاح  هي  الأولية  ال�صحية  الرعاية 
والعاملني  احلكومات  جميع  قبل  من  العاجل  التحرك  اإىل  احلاجة  على  ويوؤكد  عاملية، 
اأنحاء  يف جمال ال�صحة والتنمية لتحقيق م�صتوى من ال�صحة جلميع النا�س يف جميع 

العامل، وي�صمح لهم باإقامة حياة منتجة.

اململكة منذ ذلك احلني  م�صتوى  ال�صحية على  الإجنازات  العديد من  وقد مت حتقيق   
انعك�صت نتائجها على التطور امللحوظ يف املوؤ�صرات ال�صحية، وقد كان للرعاية ال�صحية 
الأولية دور اأ�صا�صي يف هذه الإجنازات.  واأخذت وزارة ال�صحة على عاتقها عن طريق 
روؤية وا�صحة اأن "تعمل مببداأ ال�صراكة مع اجلهات املعنية من اأجل حت�صني �صحة ال�صكان 
مبملكة البحرين ولت�صمن توافر خدمات �صحية عالية اجلودة وملبية حلاجات املجتمع 

ولكل فرد خلل مراحل حياته املختلفة".

ومن اأهم اأهداف الإ�صرتاتيجية ال�صحية للبحرين 2002 - 2010م، الهدف ال�صرتاتيجي 
حجر  كونها  الأولية  الرعاية  "تعزيز  على  ين�س  والذي  الأولية  الرعاية  بتطوير  املعني 
ال�صحية  الرعاية  ولتقدمي  البحرين،  مملكة  يف  ال�صحية  الرعاية  لتقدمي  الأ�صا�س 

التعزيزية والوقائية والعلجية والتاأهيلية والتلطيفية".

وترتكز الرعاية ال�صحية الأولية مبملكة البحرين على العديد من املقومات مثل �صبكة 
املراكز ال�صحية املنت�صرة يف جميع اأنحاء اململكة، والتوزيع املنظم للمناطق واملجمعات 
العائلة  اأطباء  خلل  من  العائلة  طب  مبادئ  وتطبيق  ال�صحية،  املراكز  على  ال�صكنية 
واأخ�صائيات اجتماعيات موؤهلت يف هذا  وممر�صات �صحة املجتمع ومثقفات �صحية 
رعاية  جمال  يف  الوقائية  واخلدمات  العلجية  اخلدمات  من  العديد  وتقدمي  املجال، 
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التدريبية  الربامج  توفر  يعترب  كما  امل�صاندة،  ال�صحية  واخلدمات  والطفولة  الأمومة 
املتطورة من خلل برنامج طب العائلة وكلية العلوم ال�صحية ودبلوم الإدارة ال�صحية 

وبرنامج درا�صات عليا لأطباء الأ�صنان من املقومات الهامة.

تطوير  اأن  كما  الأولية،  ال�صحية  الرعاية  يف  احلالية  املقومات  على  البناء  وموا�صلة 
الو�صع  يف  التح�صني  موا�صلة  يف  كبرية  بدرجة  �صي�صهم  قبلها  من  املقدمة  اخلدمات 
الأمرا�س  عن  الناجتة  امل�صاعفات  علج  تكلفة  وتوفري  اململكة،  م�صتوى  على  ال�صحي 

املختلفة، وذلك من خلل تفعيل دور الوقاية مب�صتوياتها املختلفة.

ومن اأجل دعم وتطوير الرعاية ال�صحية الأولية مت يف عام 2002 وبتوجيهات من القيادة 
العليا بالوزارة، مت ت�صكيل جلنة للعمل على اإعداد اإ�صرتاتيجية لتطوير الرعاية ال�صحية 
املعنيني يف  وباإ�صراك جميع  �صهور،  التي عمل فريقها جاهدًا وعلى مدى عدة  الأولية، 
ال�صحية  الرعاية  يف  اخلدمات  مقدمي  اإدماج  للوزارة  املختلفة  والأق�صام  الإدارات 
الأولية، حتى ظهرت وثيقة اإ�صرتاتيجية تطوير الرعاية ال�صحية الأولية 2005 - 2012م 

القيمة. 

الإ�صرتاتيجية  املنبثقة من  الأولية  ال�صحية  الرعاية  ور�صالة  روؤية  الوثيقة على  وحتتوي 
ال�صحية، كما حتتوي على �صتة اأهداف اإ�صرتاتيجية لتحقيق الروؤية املن�صودة، ولتحقيق 
تلك الأهداف مت و�صع عدد من الربامج وامل�صاريع تنفذ على مراحل،  مت تنفيذ جزء 
منها يف الأعوام 2005 و2006، واأدرجت امل�صاريع الأخرى �صمن ميزانية 2007 - 2008.  

كما �صيتم اإدراج باقي امل�صاريع �صمن امليزانيات القادمة.

على  وليكونوا  الأولية  بالرعاية  ال�صحيني  العاملني  وم�صاركة جميع  التوا�صل  اأجل  ومن 
معرفة واطلع  على اإ�صرتاتيجية الرعاية الأولية، بروؤيتها واأهدافها، والربامج املحققة 

لها مت اإ�صدار هذا الكتيب.

                                                                د. مرمي عذبي اجلالهمة
الوكيل امل�صاعد للرعاية الأولية وال�صحة العامة

                                                              يونيو 2008م
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إستراتيجية وزارة الصحة
تنبثق اإ�صرتاتيجيتنا من اإ�صرتاتيجية وزارة ال�صحة 2002-2010م والتي تن�س على:

الروؤية 
امل�صتوى  برفع  العلقة،  ذات  الأطراف  جميع  ومب�صاركة  ال�صحة،  وزارة  "تقوم 
عالية  ال�صحية  اخلدمات  توفري  و�صمان  البحرين،  مملكة  �صكان  جلميع  ال�صحي 

اجلودة، امل�صتجيبة حلاجات الأفراد بجميع فئاتهم على مدى احلياة".

الر�صالة 
"�صمان توافر اخلدمات الوقائية والعلجية التاأهيلية، والعمل على ت�صجيع امل�صوؤولية 
الذاتية عن ال�صحة، وعلى ال�صتخدام الأمثل للموارد بفاعلية وكفاءة؛ لتوفري اأعلى 
م�صتويات الرعاية املدّعمة بالأبحاث والقرائن املثبتة علميًا، واملعتمدة على اأف�صل 

املعايري يف هذا املجال".

الأهداف الإ�صرتاتيجية 
•اإ�صرتاتيجية املكا�صب ال�صحية.  	

•اإ�صرتاتيجية اجلودة وتطوير الأداء. 	
•اإ�صرتاتيجية الرعاية ال�صحية الأولية. 	

•اإ�صرتاتيجية اخلدمات ال�صحية ال�صاملة واملتكاملة. 	
•اإ�صرتاتيجية ال�صتثمارات امل�صتقبلية. 	

•اإ�صرتاتيجية العمل امل�صرتك. 	
•اإ�صرتاتيجية اإ�صراك املجتمع. 	
•اإ�صرتاتيجية الأداء والتنظيم. 	
•اإ�صرتاتيجية املوارد الب�صرية. 	

•اإ�صرتاتيجية التنمية والتعليم واإجراء البحوث. 	
•اإ�صرتاتيجية الإدارة املالية. 	

•اإ�صرتاتيجية نظم املعلومات وو�صائل الت�صال. 	
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القيـــــم

ن�صتمد قيمنا من القيم التي ترتكز عليها وزارة ال�صحة يف القيام باأداء ر�صالتها وحتقيق 
القيم  هذه  وت�صكل  البحرين،  مملكة  يف  ال�صحية  واخلدمات  لل�صحة  امل�صتقبلية  الروؤية 
اتخاذ  عملية  ويف  بهم  املناطة  امل�صوؤولية  اأداء  يف  العاملون  بها  ي�صتدل  ومعايري  دلئل 

القرارات فيما يتعلق بتحديد الأولويات وتوزيع املوارد املحدودة وهي كالتايل:

•الأخلقيات املهنية. 	
•امل�صاواة. 	

•التطوير امل�صتمر للجودة. 	
•الت�صالت املفتوحة.  	

•م�صاركة املجتمع.  	
•متكني وتفوي�س املوظفني ومنحهم ال�صلحية والثقة.  	

•العمل من خلل الفريق متعدد التخ�ص�صات. 	
•اللمركزية يف اتخاذ القرار. 	

•الرتكيز على الفرد واملجتمع يف تقدمي اخلدمة. 	
•الإنفاق بكفاءة وفاعلية. 	

•امل�صوؤولية ال�صخ�صية لل�صحة. 	
•اللتزام بالأهداف الإ�صرتاتيجية. 	

يم
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�أولية  �صحية  رعاية  خالل  من  �صحيا  معافى  بحريني  "جمتمع 
�صاملة متثل �خليار �ملف�صل جلميع �أفر�د �ملجتمع"

�لو�صول  �صهلة  خدمات  توفري  �لأولية  �ل�صحية  �لرعاية  "ت�صمن 
ملبية  وتاأهيلية(  تلطيفية،  تعزيزية،  عالجية،  )وقائية،  و�صاملة 

مر�حل  جميع  يف  �لبحرين  وجمتمع  و�لعائلة  �لفرد  لحتياجات 

�حلياة، وباأف�صل جودة، بال�صر�كة مع �جلهات �ملعنية من �أجل �صحة 

�أف�صل للمجتمع عن طريق تقليل �ملر��صة و�لوفيات"

الرؤية والرسالة
الة

ر�س
وال

ة  
روؤي

ال



الرؤية والرسالة

الرؤية والرسالة

الرؤية والرسالة

الرؤية والرسالة

الرؤية والرسالة

الرؤية والرسالة

الرؤية والرسالة

الرؤية والرسالة

الرؤية والرسالة

الرؤية والرسالة

الرؤية والرسالة

الرؤية والرسالة

الرؤية والرسالة



إستراتيجية الرعاية األولية

11
األهداف اإلستراتيجية 

، وحت�صني نوعية حياة الأفراد عن طريق  التقليل من عبء املرا�صة على املجتمع. 1
فئات  جلميع  والتاأهيلية  والعلجية  والوقائية  التعزيزية  ال�صحية  اخلدمات  توفري 

الأعمار طوال حياتهم يف اإطار مفاهيم الرعاية ال�صحية الأولية.
ومبا  ال�صاملة  ال�صحية. 2  اخلدمات  اإىل  فئاته  بكافة  املجتمع  و�صول  ت�صهيل 

يتنا�صب مع احتياجاتهم.
، عن طريق و�صع نظام للجودة وتقدمي خدمات �صحية ذات  تعزيز بيئة اجلودة. 3
وال�صلوك  املهنية،  املمار�صة  مبادئ  مع  تتطابق  املري�س  حول  مرتكزة  عالية  جودة 
بتح�صني  الهتمام  مع  النوع،  يف  وامل�صاواة  الإن�صان  حقوق  اأ�صا�س  على  الأخلقي 

احلالة ال�صحية للمجتمع.
منتجة  �صراكات  تنمية  طريق  عن  الأولية. 4  ال�صحية  الرعاية  خدمات  تقوية 

وم�صتمرة مع اجلهات املعنية وحتقيق نتائج �صحية اأف�صل.
حت�صني اتخاذ القرارات والتخطيط. 5 عن طريق توفري املعلومات ال�صحية جلميع 
العاملني ال�صحيني وب�صورة وا�صحة ودقيقة و�صحيحة ويف الوقت املنا�صب، واإعداد 

هيكل تنظيمي داعم.
تعزيز كفاءة ومهارات املهنيني ال�صحيني. 6 وموظفي اخلدمات ال�صحية امل�صاندة، 
وتوفري بيئة عمل منا�صبة واملحافظة على م�صتوى اأدائهم متما�صيا مع اأف�صل املعايري 

الدولية. 
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التنفيذ والتقييم والمتابعة

لو�صع الأهداف الإ�صرتاتيجية مو�صع التنفيذ، مت اإدراج الربامج وامل�صاريع املرتبطة 
بتحقيق هذه الأهداف مع احلر�س على حتديد الأهداف القيا�صية وا�صرتاتيجيات 
تنفيذ هذه الربامج والإطار العملي للتنفيذ وكذلك حتديد موؤ�صرات الأداء يف هذا 
ال�صدد، ليكون مبثابة مرجع خلطة عمل �صنوية حمددة الأهداف ميكن من خللها 

حتديد امل�صئوليات والتن�صيق والعمل على متابعة التنفيذ ثم التقييم. 

اأهداف حمددة مع اخلطوات العملية لتحقيقها،  ويقع �صمن هذا الإطار جمموعة 
وكذلك النتائج املتوقعة لكل واحد من تلك الأهداف الإ�صرتاتيجية.  

كل  حتويل  �صيتم  حيث  امل�صاريع،  اإدارة  مببداأ  �صيوؤخذ  الإ�صرتاتيجية  هذه  ولتنفيذ 
هدف اإىل عدة م�صاريع يجري تنفيذها من خلل اخلطة ال�صنوية.

واإميانًا باأن التخطيط عملية م�صتمرة فاإن التنفيذ �صيخ�صع لعملية مراقبة وتقييم 
العمل  خطط  �صمن  واإدماجها  املتغريات  متابعة  على  للعمل  وذلك  م�صتمرين، 
ال�صنوية، بحيث تكون عملية املراجعة والتطوير جزءًا ل يتجزاأ من عملية التخطيط 

امل�صتمر للنهو�س مب�صتوى اخلدمات ال�صحية.

كما اأنه من خلل ا�صتحداث نظام اإدارة الأداء املوؤ�ص�صي فاإن الإ�صرتاتيجية ال�صحية 
التنفيذ  لي�صبح  واملوؤ�ص�صات ب�صورة عامة،  والدوائر  الأفراد  لأداء  �صتكون مقيا�صًا 

والتطوير م�صوؤولية اجلميع.
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البرامج والمشاريع المحققة لألهداف اإلستراتيجية
الهدف االستراتيجي األول

التقليل من عبء املرا�صة على املجتمع

•متديد ال�صت�صارة الطبية وحت�صني القوى العاملة. 	
•تطبيق الفريق الطبي التمري�صي. 	

•حت�صني جودة الرعاية ال�صحية للم�صابني بداء ال�صكر والأمرا�س املزمنة الأخرى  	
يف الرعاية ال�صحية الأولية.

•م�صروع ت�صنيف املرتددين على املراكز ال�صحية. 	
•مكافحة وعلج زيادة الوزن وال�صمنة يف مملكة البحرين من خلل تطوير خدمات  	

الرعاية ال�صحية الأولية.
•حت�صني خدمات رعاية احلالت الطارئة يف الرعاية ال�صحية الأولية. 	

•مكافحة وعلج فقر الدم احلديدي يف مملكة البحرين. 	
•تكثيف اخلدمات الوقائية وخدمات تعزيز ال�صحة جتاه املجموعات ذات اخلطورة  	

العالية.
• �صنة. برامج �صحة الأ�صنان الوقائية والعلجية للفئات العمرية من �صفر – 18	

•تطوير خدمة الفح�س ال�صامل للطلبة امل�صتجدين يف املدار�س. 	
•برنامج تعزيز وتطوير خدمات الأمومة والطفولة وال�صحة الإجنابية. 	
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•برنامج حماية الطفل من �صوء املعاملة والإهمال. 	
•برنامج �صحة املراهقني. 	

•تطوير اخلدمات التخ�ص�صية ل�صحة الفم والأ�صنان يف الرعاية ال�صحية الأولية. 	
•اخلدمات ال�صحية ال�صاملة لكبار ال�صن وتعزيز برنامج الزيارات املنزلية. 	

•برنامج الوقاية من مر�س ه�صا�صة العظام. 	

•حت�صني خدمات الأ�صنان للحالت الطارئة. 	
•م�صروع تطوير خدمات ال�صحة املهنية. 	

ال�صحية  الرعاية  معها يف  والتعامل  الإعاقة  من  والتاأهيل  الوقاية  •حت�صني خدمات  	
الأولية.

•تطوير اخلدمات امل�صاعدة: 	
تطوير الأجهزة الطبية يف الرعاية ال�صحية الأولية. - 

حتديث قائمة الأدوية وكفاءة ا�صتخدامها يف الرعاية ال�صحية الأولية. - 
التو�صع الداخلي للأق�صام يف الرعاية ال�صحية الأولية. - 
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الهدف االستراتيجي الثاني
ت�صهيل و�صول املجتمع بكافة فئاته اإىل اخلدمات ال�صحية ال�صاملة

 
• متديد �صاعات العمل يف مركز حمد كانو يف الفرتة امل�صائية والعطل الر�صمية. 	

• اإن�صاء مراكز �صحية جديدة. 	
• حت�صني اأنظمة املواعيد والت�صالت باملراكز ال�صحية. 	

• تطوير خدمات الأ�صعة التخ�ص�صية مبركز حمد كانو ال�صحي. 	
• متديد �صاعات العمل للفرتة امل�صائية يف الرعاية ال�صحية الأولية. 	

الهدف االستراتيجي الثالث
تعزيز بيئة اجلودة

•تطوير نظام حت�صني اجلودة يف الرعاية ال�صحية الأولية من خلل و�صع ومراقبة  	
موؤ�صرات حمددة.
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الهدف االستراتيجي الرابع

تقوية خدمات الرعاية الأولية عن طريق تنمية �صراكات
 منتجة وم�صتمرة مع اجلهات املعنية 

• تنفيذ اخلطة الوطنية ملكافحة الأمرا�س غري املعدية من خلل اإ�صرتاتيجية  	
ال�صحية". يف  الوحدة  "نحو 

• ا�صتكمال م�صروع ممر�صة ال�صحة املدر�صية باملدار�س احلكومية. 	
• تعزيز التن�صيق بني الرعاية ال�صحية الأولية والثانوية. 	

 

الهدف االستراتيجي الخامس
حت�صني اتخاذ القرارات والتخطيط عن طريق توفري املعلومات ال�صحية 

جلميع العاملني ال�صحيني

• تطوير نظام �صامل للمعلومات يف الرعاية ال�صحية الأولية. 	
• اإعادة هيكلة الرعاية ال�صحية الأولية. 	

الهدف االستراتيجي السادس
تعزيز كفاءة ومهارات املهنيني ال�صحيني، وتوفري بيئة عمل منا�صبة

•تطوير التدريب يف الرعاية ال�صحية الأولية. 	
• حت�صني ر�صا القائمني على اخلدمات ومتلقيها. 	



مع حتيات 
مكتب الوكيل امل�صاعد للرعاية الأولية وال�صحة العامة

هاتف : 17274811 / 17279832 )973+( - حتويل : 8832 - فاك�س : 17233167
�س.ب.: 12

املنامة -مملكة البحرين
www.moh.gov.bh



بكم نستطيع تحقيق رؤيتنا


