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مملكة �لبحرين

د. ندى عبا�س حفاظ

وزيـــــرة �ل�شـحـــــــــــة مرحبا

�لعياد�ت �خلارجية مبجمع �ل�سلمانية �لطبي

�إن �أهم �أولويات �أجندة وز�رة �ل�صحة لعام 2005 در��صة �أو�صاع �لرعاية �ل�صحية يف مملكة �لبحرين، و�لتحديات �لتي نو�جهها؛ لتحديد �أولويات 

�لعمل و�ملجاالت �لتي ت�صتدعي �إدخال حت�صينات نوعية يف نظام �لرعاية �ل�صحية، ما ��صتدعى و�صع خطة عمل ذ�ت هدفني رئي�صيني هما: توفري �لرعاية 

�ملنا�صبة �لعالية �جلودة لكل �ملر�صى، مع �صمان حتقيق ر�صا �لعاملني يف �حلقل �لطبي بوز�رة �ل�صحة، وبناء عليه مت حتديد �أولويات �لعمل للتطوير، 

ولية، و�لعياد�ت  حيث مت �ختيار فرق عمل، ووحد�ت متخ�ص�صة من �أجل تطبيق بر�مج حت�صينات نوعية يف عدة جماالت ت�صمل �لرعاية �ل�صحية �الأ

�خلارجية، ود�ئرة �لطو�رئ و�حلو�دث، ووحدة �لعناية �ملركزة مبجمع �ل�صلمانية �لطبي، كما مت تطبيق عدة بر�مج تدريبية للعاملني، بالتز�من مع ما 

طباء، �عرت�فا مبا يبذلونه من جهد لتوفري �خلدمات �ل�صحية يف �لبالد. طباء �جلديد من تطوير�ت ي�صتحقها جميع �الأ �صهده كادر �الأ

ولرفد خدماتنا �لطبية �صعت �لوز�رة �إىل تثبيت 300 طبيب مقيم ومتدرب بعقود د�ئمة بعد �أن كانت عقود� موؤقتة، �إىل جانب �إقر�ر وتطبيق كادر 

متطور للجهاز �لتعليمي يف كلية �لعلوم �ل�صحية، مبا ين�صف �لكو�در �لتعليمية �لبحرينية ذ�ت �لكفاءة �لعالية �مل�صهود لها. 

خرى �أي�صا �إال �أن قناعتنا ر��صخة باأن �ال�صتمر�ر يف تطوير  وىل، وتطوير �لكو�در �الأ وعلى �لرغم من تطوير كادر �لتمري�ض وتطبيقه يف مرحلته �الأ

كادر �لتمري�ض يف مرحلته �لثانية م�صاألة ملحة؛ لنو�كب �ملتطلبات �ل�صحية للمرحلة �مل�صتقبلية �لقريبة و�لبعيدة على �ل�صو�ء.

و�نطالقا من ��صرت�تيجية �لوز�رة يف حتقيق مبد�أ م�صاركة �ملجتمع يف �لتخطيط و�لتنفيذ، فقد مت �إن�صاء جمل�ض تعزيز �ل�صحة ممثل فيها جميع 

�ملحافظات و�ملجال�ض �لبلدية يف �لبالد لتحقيق مبد�أ �ل�صر�كة من �أجل �صحة �أف�صل.

�أمتنى من جميع  ن، كما  �لتي حققوها حتى �الآ �لعمل �ملختلفة و�لنجاحات  �أخبار� مميزة عن جهود فرق  �لن�صرة  �أن يالقي �جلميع يف هذه  �آمل 

�لعاملني يف وز�رة �ل�صحة �لعمل معا بروح �لفريق �لو�حد بهدف خدمة �ملر�صى.

و�ملحافظات  و�لنو�ب  �ل�صورى  �أع�صاء جمل�صي  �لزمالء  �ل�صادة  �لدعم من  �إىل  بحاجة  نحن  كما  ككل،  و�ملجتمع  �ملر�صى  تعاون  �إىل  بحاجة  �إننا 

و�ملجال�ض �لبلدية و جميع و�صائل �الإعالم يف �لبالد للم�صاعدة يف تاأ�صي�ض ”رعاية �صحية متميزة للمجتمع“ على �أر�ض مملكة �لبحرين. 

�نخفا�ض مدة �النتظار بن�سبة%85   

�جلدد  للمر�صى  �النتظار  فرتة  طول  �لعام  �لر�أي  �هتمام  �أثار  لقد 

م�صتوى  رفع  �لذي  مر  �الأ بامل�صت�صفى،  �خلارجية  �لعياد�ت  �إىل  �ملحولني 

طقم �لطبية على حد �صو�ء. فعلى �صبيل �ملثال:  ��صتياء �ملر�صى و�أفر�د �الأ

بلغت مدة �نتظار مر�صى �جلهاز �له�صمي للتحويل �إىل �لعياد�ت مبجمع 

لعالج  �النتظار  مدة  بلغت  بينما  �أ�صهر،   8 من  �أكرث  �لطبي  �ل�صلمانية 

ون�صف؛  �أ�صهر   4 �لقلب  و�أمر��ض  �أ�صهر،   7 �لع�صبي  �جلهاز  �أمر��ض 

ولذلك �أطلقت وز�رة �ل�صحة مبادرة لتح�صني خدمة �لعياد�ت �خلارجية، 

��صت�صاريني  �أطباء  من  �لطبي،  �ل�صلمانية  �لعاملني يف جممع  مب�صاعدة 

�ملبادرة  فريق  بد�أ  وقد  �لطبية،  و�ل�صجالت  د�رة  �الإ و�أفر�د  وممر�صني 

�لعياد�ت �خلارجية،  �لعاملني يف د�ئرة  باإجر�ء �ملقابالت مع �ملوظفني 

�لتخ�ص�صات  خمتلف  تو�جهها  �لتي  �ملحددة  �مل�صاكل  حتري  �أجل  من 

موظفو  �صاهم  كما  لها.  �ملمكنة  و�حللول  �ملقرتحة  �حللول  مع  �لطبية، 

يف  �مل�صاعدة  طريق  عن  �لفريق  جهود  يف  �خلارجية  �لعياد�ت  د�ئرة 

حتليل �لبيانات �ملتوفرة.

للمر�جعني �جلدد  لتقليل فرت�ت �النتظار  بالن�سبة  �ملحققة  �الجناز�ت 
�ملرتددين على خدمات �لعياد�ت �خلارجية مبجمع �ل�سلمانية �لطبي

عدد �أيام �النتظار للح�سول على موعد

18 �أكتوبر 2005

15 مار�س 2006
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145137134
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38

56 49
38
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�أمر��ض �جلهاز 
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طفال مر��ض منو �الأ �الأ
�لروماتيزمية

�أمر��ض �لقلب
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)تكملة( �لعياد�ت �خلارجية مبجمع �ل�سلمانية �لطبي

�لقائمة؛  و�صاع  �الأ بت�صخي�ض  �ملتعلقة  ولية،  �الأ �ملرحلة  �نتهاء  بعد 

�ن�صبت جهود �لفريق على �لتخ�ص�صات �لطبية �لتي �صجلت �أطول قو�ئم 

�نتظار خالل �ل�صنة �ملا�صية يف د�ئرة �لعياد�ت �خلارجية، وكان �صروريا 

تقدمي �لدعم �لعاجل لها.

و�ال�صت�صاريون  �لفريق  بذلها  �لتي  �مللمو�صة  �جلهود  وبف�صل 

و�ملمر�صات �مل�صاركون يف �ملبادرة، جنحنا يف حتقيق حت�صن كبري خالل 

خريين؛ فقد خف�صنا مدد �النتظار للحاالت �جلديدة بن�صبة  �ل�صهرين �الأ

�جلديد  �ملري�ض  يح�صل  �ملثال،  �صبيل  فعلى  و%85؛   50% بني  ترت�وح 

�لطبي  �ل�صلمانية  مبركز  �له�صمي  �جلهاز  �أمر��ض  ق�صم  �إىل  �ملحّول 

على ��صت�صارة مع �لطبيب خالل �صهر و�حد تقريبا، يف حني كانت مدة 

�النتظار  8 �أ�صهر. كما حققنا مكا�صب مماثلة يف جميع �لتخ�ص�صات 

�خلم�صة �لتي كانت تعاين �صابقا من طول مدة �النتظار.

حتقيق  �صبيل  يف  �لعقبات  من  �لكثري  على  تغلب  قد  �لفريق  وكان 

طباء  هذه �لتح�صينات )مثل نق�ض عدد �لغرف �ملتاحة، ونق�ض كبار �الأ

�ملقيمني.. �إلخ(، كما �فتتح �لفريق عياد�ت �إ�صافية حمققا بذلك زيادة 

يف عدد �ملر�صى �لذين ح�صلو� على ��صت�صارة طبية يف كل عيادة. 

خرية، الحظ �ملر�صى �أن ق�صم �ل�صجالت �لطبية  �صابيع �الأ وخالل �الأ

�جلديدة  مبو�عيدهم  الإعالمهم  �لر�صمي   �لدو�م  بعد  بهم  يت�صل 

�ملتقدمة؛ كما �ألغيت مو�عيد �ملر�صى �لذين ��صت�صارو� طبيبا �آخر �أثناء 

�نتظارهم، و�أعطيت �ملر�صى �لذين كانو� على قائمة �نتظار ��صت�صارة 

�الخت�صا�صيني يف جممع �ل�صلمانية.

ويخطط �لفريق حاليا لتحقيق حت�صينات �أخرى يف د�ئرة �لعياد�ت 

�صابيع �لقادمة، من ذلك �أن حو�يل %40 من �إجمايل  �خلارجية خالل �الأ

مر  �ملر�صى يف �لد�ئرة ال يح�صرون حاليا يف �ملو�عيد �ملحددة لهم، �الأ

�لذي ي�صّيع �لفر�صة على �ملر�صى �لذين يحتاجون �إىل رعاية طبية.

لالت�صال  د�ئم  مركز  �إقامة  على  حاليا  جهوده  يركز  و�لفريق 

هاتفيا باملر�صى �خلارجيني، تكون مهمته  تذكري �ملر�صى مبو�عيدهم 

قبل تاريخها باأ�صبوع، وكذلك �إعادة توزيع �ملو�عيد �ملتاحة على �ملر�صى 

�ل�صلمانية  جممع  يف  طبية  ��صت�صارة  على  �حل�صول  ينتظرون  �لذين 

�لطبي.

كما �صريكز �لفريق على حت�صني �لتعاون بني د�ئرة �لعياد�ت �خلارجية 

ولية باتباع منهجية �إعادة  مبجمع �ل�صلمانية �لطبي ومر�كز �لرعاية �الأ

�ملر�صى �إىل �أطباء �لعائلة ملتابعتهم بعد �إنهاء عالجهم.

فر�د �مل�ساركني -من �أطباء  ويود �لفريق �أن ي�سكر كل �الأ

وما  ملا بذلوه من جهود كبرية  وفنيني-  و�إد�ريني  وممر�سات 

و�قرت�ح  �لقائمة  و�ساع  �الأ حتليل  �سبيل  يف  دعم  من  قدموه 

حتقيق  وهي  خطوة  �أهم  �إجناز  ثم  لها،  �لالزمة  �حللول 

�لتغيري �ملطلوب.

ال يز�ل �أمامنا جميعا طريق طويلة، وال �صك باأننا لن ن�صتغني عن 

�لتي  و�أفكاركم  بخرب�تكم  د�ئما  نرحب  ونحن  �مل�صتمرة،  م�صاندتكم 

د�ء يف د�ئرة �لعياد�ت �خلارجية.  ت�صاهم يف حت�صني �الأ

�أع�ساء �لفريق: 

د. عادل �جل�صي؛ د. �صمري �لعري�ض؛ د. علي �لعكري؛  

د. علي مريز�؛ د. فريد �صلوم؛ �أ. فاطمة عبد�لو�حد؛  

�أ. �صمري عالوي؛ �أ. �صوقي �صكيرن؛  �أ. �صو�صيل كومار. 
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وليـــة �لرعـــايــة �الأ

�لرعاية �ملنا�سبة يف �لوقت �ملنا�سب

وكفاءة  نوعية  لتح�صني  مبادر�ت  عدة  بتنفيذ  �ل�صحة  وز�رة  تقوم 

�صافة �إىل فتح �أبو�ب جميع  ولية يف �لبحرين، فباالإ �لرعاية �ل�صحية �الأ

�ملر�كز �ل�صحية يف �لفرتة �مل�صائية بحلول نهاية �صنة 2006 )فتح مركز 

�أبو�به يف �لفرتة �مل�صائية منذ نهاية �صهر يناير، تاله  �لبديع �ل�صحي 

مركز مدينة حمد يف نهاية فرب�ير، ويتبعه مركزي حمد كانو و�لرفاع 

برنامج جتريبي  تنفيذ  �صهر فرب�ير  �لوز�رة يف  بد�أت  وقد  �ل�صرقي(، 

برنامج  وهو  �ل�صحي،  �ل�صامل  �صباح  �ل�صيخ  مركز  يف  �لعمل  لتح�صني 

�صيتم تطبيقه يف جميع �ملر�كز �ل�صحية بحلول نهاية �صنة 2006. 

�أجرى  قد  و�إد�ريا  وممر�صا  طبيبا   15 حو�يل  ي�صم  فريق  وكان 

�ل�صامل  �صباح  �ل�صيخ  مركز  يف  �حلايل  د�ء  لالأ وحتليال  ت�صخي�صا 

�ملالحظات  وت�صجيل  �ملتو�فرة،  �لبيانات  حتليل  خالل  من  �ل�صحي 

�ليومية، وعقد ور�صات �لعمل، و�إجر�ء �ملقابالت مع �خلرب�ء، و��صت�صارة 

ق�صام  �ملجتمع �ملحلي. فعلى �صبيل �ملثال، �لتقى �لفريق بجميع روؤ�صاء �الأ

يف �ملركز �ل�صحي يف �إطار ور�صة عمل متهيدية؛ كما �أجرى مقابلة مع 

ومع  خليفة،  �آل  �هلل  عبد  بن  حمود  �ل�صيخ  �صعادة  �لعا�صمة،  حمافظ 

�ل�صيخ  ملركز  �لتابعة  �ل�صحة  حت�صني  وجلنة  �ملنامة،  بلدية  جمل�ض 

�صباح �ل�صامل. كما ز�ر �لفريق �صبع جمعيات �أهلية، وعقد ور�صة عمل 

�ل�صحية  �لعناية  جمال  يف  متخ�ص�ض  بريطاين  خبري  مع  يومني  ملدة 

ولية.  �الأ

�ال�صت�صاري من منظمة  و�لتحليل  �لت�صخي�ض  �أ�صفرت مرحلة  وقد 

�ل�صحة �لعاملية عن �كت�صاف عدد من �لنقاط �لتي حتتاج �إىل حت�صني، 

كان من �صمنها: 

%70 من وقتهم يف �ملركز �ل�صحي بانتظار   مي�صي �ملر�صى بحدود 

�إجر�ء �ال�صت�صارة �لطبية. 

 يف حني �أن �ملدة �ملتو�صطة لال�صت�صارة �لطبية تبلغ حو�يل 6 دقائق، 

 4 عن  تزيد  ال  ملدة  معاينتهم  تتم  �ملر�صى  من  كبري�  عدد�  فاإن 

دقائق. 

طباء و�ملمر�صات، وال تتاح لهم �أكرث   يوجد �صغط كبري على وقت �الأ

�أو  �لوقائية  �لعناية  على  للرتكيز  مري�ض  كل  مع  و�حدة  دقيقة  من 

�لتثقيف �ل�صحي. 

خرى بع�ض �لنو�حي �للوج�صتية )كعدم توفر   ت�صمنت �لتحديات �الأ

ملف �ملري�ض يف بد�ية �ال�صت�صارة(، و�صوء �الت�صاالت )كعدم �إخبار 

�ملري�ض باملوعد �ملحدد لال�صت�صارة(، وقلة �ن�صباط �ملر�صى )كتاأخر 

عباء �إد�رية �إ�صافية،  �ملري�ض عن موعده(، وحتّمل �لطاقم �لطبي الأ

مما يقلل �ملدة �ملتو�فرة ملعاجلة �ملر�صى. 

�لطبية  �لطبية وغري  ملوؤ�صر�ت جودة �خلدمة  كاملة  قائمة  توجد   ال 

ومتابعة  ر�صد  �ل�صعب  من  يجعل  مما  م�صتمر،  لقيا�ض  خا�صعة 

د�ء. م�صتويات �الأ

"�لرعاية  �لنموذجية  �ل�صحية  �ملر�كز  �أجل �صمان حتقيق  ومن 

�ملنا�سبة يف �لوقت �ملنا�سب"، قام �لفريق بتطوير �حللول �لتالية:

 ت�صجيع �ملر�جعني على حجز �ملو�عيد قبل زيارة �ملركز. 

 توجيه �ملر�صى بو��صطة طاقم �لتمري�ض �ملوؤهل خ�صي�صا يف جمال 

حالة �ملبا�صرة �إىل �لغرف �ملخ�ص�صة للعالج  ولويات )كاالإ حتديد �الأ

�أولويات  وترتيب  �لب�صيطة(،  �حلاالت  ملعاجلة  �ملمر�صات  بو��صطة 

ولوية  �ملر�صى )كاإعطاء �ملر�صى �لذين يعانون من حر�رة مرتفعة �الأ

بالن�صبة  نف�صها  �لتوجيهات  تطبيق  ويتم  �لطبيب(.  ��صت�صارة  يف 

�حلقن  خذ  الأ م�صبق  موعد  بال  �ملركز  يزورون  �لذين  للمر�صى 

�ملو�صعية  للعالجات  خذ موعد  الأ يت�صلون  �لذين  و�ملر�صى  �لدورية، 

كتغيري �ل�صماد�ت ومد�و�ة �جلروح. 

�ملري�ض  )كاإخطار  جر�ء�ت  و�الإ لالت�صاالت  جديدة  قو�عد  تطبيق   

بـ15 دقيقة(  مبوعد �ال�صت�صارة �ملحدد، وطلب �حل�صور قبل �ملوعد 

�ل�صحي  �ملركز  �أفر�د  بني  للم�صوؤوليات  و��صح  توزيع  �إىل  �صافة  باالإ

لتح�صني منظومة تدفق �لعمل يف �ملركز. 

�صا�صية  د�ء �الأ د�رة �جلودة ي�صم موؤ�صر�ت �الأ  تطبيق نظام �صامل الإ

هذه  وحتليل  قيا�ض  يتم  بحيث  �لطبية،  وغري  �لطبية  للخدمات 

�ملوؤ�صر�ت ب�صكل منتظم.
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)تكملة( �لعياد�ت �خلارجية مبجمع �ل�سلمانية �لطبي

�ملحلي  و�ملجتمع  �ملر�صى  تهيئة  وب�صبيل  �صامل.  �صباح  �ل�صيخ  مركز  يف  �صابقا  �ملذكورة  للمبادر�ت  جتريبي  بتنفيذ  مار�ض   13 منذ  �لفريق  يقوم 

هايل و�ملجتمع �ملحلي وتوعية �ملر�صى، مثاال على ذلك، �أنتج �لفريق مل�صقات  ملبادر�ت �لتح�صني، �أنفق �لفريق �لكثري من �لوقت و�جلهد لالت�صال باالأ

ومن�صور�ت ت�صرح مبادر�ت �لرعاية �ل�صحية �جلديدة، ومت توزيعها على نطاق و��صع د�خل �ملركز �ل�صحي، ولدى �أهايل منطقة مركز �ل�صيخ �صباح. 

)�نظر �لنموذج �ملرفق(

ويف �صهر �أبريل، �صينتقل فريق �مل�صروع �إىل مركز �لرفاع �ل�صرقي، وهو ثاين مركز يتم تنفيذ �مل�صروع �لتجريبي فيه. و�إىل �أن يحني ذلك �لتاريخ، 

خرى بغر�ض �لبدء يف ت�صخي�ض وحتليل �أو�صاعها �حلالية، ��صتناد� �إىل منهج �لت�صخي�ض �لذي مت تطويره  �صيت�صل �لفريق بجميع �ملر�كز �ل�صحية �الأ

يف مركز �ل�صيخ �صباح.

  

ن�سكر �جلميع على م�ساهمتهم �لثمينة ودعمهم �لكبري للجهود �لر�مية �إىل تقدمي رعاية �سحية �أولية �أف�سل يف �لبالد. 

�أع�ساء �لفريق:

د. عو�طف �صرف؛ �أ. �صيما زينل؛ د. �صمرية �ل�صرييف؛ �أ. �صهام �لر��صد؛�أ. حممد �أحمد؛  د. �صمر �صلوم؛ د. منال �لعلوي؛  �أ. �إلهام نا�صر؛  �أ. 

عادل عبد �هلل؛ د. فهيمة �ملطوع؛ �أ. جاكلني �صو�ر؛ �أ. منى عمر�ن؛ �أ. عبد �جلليل �لعلي؛ �أ. ختام عمر�ن؛ �أ. مرمي نا�صر؛ �أ. نزهة عبا�ض؛ �أ. فاطمة 

عبد �لو�حد؛ د. بهية �لع�صومي؛ د. عبا�ض �لفرد�ن؛ �أ. رجاء �لعري�ض؛ �أ. عبد �ل�صمد مفتاح؛ �أ. �صيد �صياء علوي؛ �أ. �صلمان �صهاب؛ �أ. فريد زباري؛ �أ. 

حممد خليل؛ د. هالة �صليبيخ؛ وجميع موظفي مركز �ل�صيخ �صباح �ل�صحي. 
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د�ئرة �لطو�رئ و�حلو�دث

خطة �لتح�سينات �مل�ستمرة 

�صهدت �خلدمات �لطبية يف ق�صم �حلو�دث و�لطو�رئ موؤخر� تطور� ملحوظا؛ من �أجل �الرتقاء مب�صتوى �خلدمات �لتي تقدم للمر�صى، ومن �أهم 

�الإجناز�ت �لتي متيز بها �لق�صم لعامي 2004-2005: 

ن �إىل غرفة �ملعاينة مبا�صرة.  تقليل مدة �النتظار من �لدخول �إىل �ملعاينة و�لت�صنيف من 45 دقيقة �إىل ال �صيء تقريبا، حيث يتم �إدخال �ملري�ض �الآ

 ز�د عدد �ال�صرة بالد�ئرة من 38 �ىل 96 �صرير�.

 �نخفا�ض �لوفيات �لناجتة عن جلطات �لقلب �لقاتلة بن�صبة %21، نظر� لال�صتخد�م �ل�صريع و�لفاعل للُحَقن �ملذيبة للجلطات.

 قامت �لد�ئرة بتوفري بر�مج تدريبية خارجية لت�صعة ع�صر طبيبا و ممر�صا، �جتاز �أربعة �أطباء �متحانات �صهادة زمالة �ملجل�ض �لعربي للتخ�ص�صات 

�لطبية، و�صيتم �بتعاثهم لتكملة �لدر��صة يف طب �لطو�رئ خارج �ململكة قريبا.

خرى، فقد مت �صر�ء جهاز �أ�صعة رقمي، و�أجهزة �إنعا�ض رئوية وقلبية متطورة، كما قدمت د�ئرة �لهند�صة   قامت �لد�ئرة بالعديد من �لتحركات �الأ

بو�ب �لرئي�صة  و�ل�صيانة دعما مميز� بتحويل غرفتني من �لد�ئرة �إىل غرف مهياأة حلاالت �لعزل �ل�صحي، و�إ�صافة �أبو�ب �أوتوماتيكية، وتزويد �الأ

بغطاء عاك�ض لتوفري �خل�صو�صية، وتو�صعة مناطق �النتظار مبا يخدم �ملر�صى.

�صا�صية يف حت�صني جاهزية و��صتجابة وز�رة �ل�صحة للكو�رث   و قد مت �أي�صا تاأ�صي�ض منظومة ملو�جهة �لطو�رئ و�لكو�رث )DMAS(، تتمثل مهمته �الأ

زمات بالتعاون مع جهات خمتلفة باململكة. و�الأ

 كما مت تد�صني موقع �إلكرتوين لد�ئرة �لطو�رئ و�حلو�دث للتعريف باأن�صطتها.

ي�صم طاقم �لد�ئرة �ليوم 209  �أفر�د )92 ممر�صة و45 طبيبا و 72 معاونا طبيا( على �أن تتم زيادة عدد �لعاملني بالد�ئرة �إىل 305 �أفر�د مع نهاية 

عام 2006.

ع�ساء �لفريق �لذين �ساهمو� يف تطوير خدمات د�ئرة �لطو�ريء و �حلو�دث ، وهم: وال ي�سعنا �إال �أن نتقدم بال�سكر الأ

ن�صاري رئي�ض �لد�ئرة وجميع �لطاقم من �أطباء وممر�صني وم�صعفني و�إد�ريني وفنيني. د. نبيل �الأ

عن  �لفريق  �أجر�ه  ��صتبيان  نتائج 

ق�صم  خدمات  عن  �جلمهور  ر�صا  مدى 

�حلو�دث و�لطو�رئ عام 2005
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وحدة �لعناية �ملركزة

خطة �لتح�سينات �مل�ستمرة لرعاية �حلاالت �حلرجة

�صرة و�ملوظفني يف وحدة رعاية �حلاالت �حلرجة،  قامت وز�رة �ل�صحة بطرح مبادرة ت�صتمل على عدة خطو�ت من �أجل تقليل �لنق�ض يف عدد �الأ

�صرة يف �لعناية �حلرجة يف �مل�صت�صفى من 11 �إىل 19 �صرير�، ومت  طفال، مبا �أدى �إىل �رتفاع عدد �الأ وبد�ية مت ت�صغيل وحدة جديدة للعناية �ملركزة لالأ

جتهيز هذه �لوحدة باأجهزة تنف�ض متطورة ومعد�ت مر�قبة متقدمة، كما مت تخ�صي�ض 3 ��صت�صاريني و 3 �أطباء مقيمني للعمل يف �لوحدة )كان هناك 

مر��ض �لتنف�صية �حلرجة؛ لتاأمني  ��صت�صاري و�حد وطبيب مقيم و�حد فقط �صابقا(، ومت موؤخر� �ملو�فقة على ��صتحد�ث 6 وظائف خلدمات عالج �الأ

�لتغطية �لكافية لعالج كل مر�صى �حلاالت �حلرجة �أثناء كل �ملناوبات.

طباء لدور�ت تدريبية متخ�ص�صة خالل �لعام �ملن�صرم. �صافة �إىل ذلك، فقد خ�صع حو�يل 22 موظف من طاقم �لتمري�ض و�الأ باالإ

30 �صرير� لزيادة �لقدرة �ال�صتيعابية للوحدة  ن�صاء وحدة رعاية مركزة فائقة �لتطور ت�صم  2.7 مليون دينار الإ �أي�صا �عتماد ميز�نية تبلغ   ومت 

عد�د �لتي تفوق �لقدرة �ال�صتيعابية �حلالية. جل ��صتيعاب �الأ وحت�صني خدماتها، ونعمل حاليا على �إعد�د مناق�صات �مل�صروع الأ

ع�ساء �لفريق �لذين �ساهمو� يف تطوير �خلدمات يف وحدة �لعناية �ملركزة، وهم:  وال ي�سعنا �إال �أن نتقدم بال�سكر الأ

طفال، وجميع طاقم �لوحدتني من  د. ح�صن �لتوبالين، رئي�ض وحدة �لعناية �ملركزة للبالغني ود. عادل بوجريي، رئي�ض وحدة �لعناية �ملركزة لالأ

ممر�صني وفنيني .

طباء �لعائلة �لربنامج �لتدريبي الأ

�صهد �لربنامج �لتدريبي لطبيب �لعائلة �لعديد من �الإجناز�ت بعد �لتدريب و�لن�صاطات �لتي قام بها، وقد �رتفع عدد �ملتدربني يف هذ� �لعام  �إىل 

�صرة  20 متدربا، كما و�صل عدد �ملتخرجني مع بد�ية يناير 12 طبيب عائلة، ح�صل 8 منهم على �صهادة زمالة �ملجل�ض �لعربي يف تخ�ص�ض طب �الأ

ولية. و�ملجتمع.. و�إىل يومنا هذ� بلغ عدد �ملتخرجني من برنامج �أطباء �لعائلة يف �لبحرين 201 طبيبا من جمموع �أطباء �لرعاية �الأ

تاحة �لفر�صة للم�صتخدم �حل�صول على �ملعلومات من خالل  كما ��صتطاع �لربنامج، بت�صافر �جلهود، �إن�صاء موقع �إلكرتوين خا�ض بالربنامج؛ الإ

زيارة �ل�صفحة �اللكرتونية.

 ،45-75 ومن �لبحوث �لعلمية �لتي �أجنزها �أطباء �لربنامج هذ� �لعام بحث عن ه�صا�صة �لعظام يف �لبحرين عند �لن�صاء يف �ملرحلة �لعمرية 

مر��ض �ملنقولة جن�صيا، �إىل جانب ذلك �صارك �لربنامج يف �متحانات ترخي�ض  وبحث �آخر حول �ملعوقات �لتي يو�جهها �أطباء �لعائلة عند عالج �الأ

مز�ولة �ملهنة �لن�صف �صنوية.

 كما �أقام مدربو �لربنامج �لعديد من ور�ض �لعمل و�حللقات �لدر��صية بالتعاون مع ��صت�صاريي وز�رة �ل�صحة وجامعة �خلليج �لعربي و�لكلية �مللكية 

للجر�حني باأيرلند� وكلية �لعلوم �ل�صحية. 

هذ� �إىل جانب م�صاركة عدد من �ال�صت�صاريني �ملدربني بالربنامج يف خمتلف �لدور�ت و�ملوؤمتر�ت �خلارجية مثل موؤمتر طب �لعائلة بلبنان، وموؤمتر 

ولية بلبنان. �لرعاية �ل�صحية �الأ
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يف �لعدد �لقادمتطوير �ملو�رد �لب�سرية

طباء  �الأ ن�صبة  و�صلت  حيث  �لوطنية  بكو�درها  �ل�صحة  وز�رة  تتميز 

�لبحرينيني �إىل %83 و�ملمر�صني �إىل %63.5 وهي من �أعلى �لن�صب يف 

دول �خلليج �لعربية.

طباء، خالل عام 2005،  وقد مت �عتماد كادر متطور وموحد جلميع �الأ

و�حدة  درجة  طباء  �الأ جميع  منح  على  ين�ض  �صنان،  �الأ �أطباء  �صمل 

�صا�صي عن 15%  وثالث ُرَتب �إ�صافية على �أاّل تقل �لزيادة يف �لر�تب �الأ

عدد  بلغ  وقد  �أخرى،  و��صتحد�ث  �حلالية  �لعالو�ت  زيادة  جانب  �ىل 

�مل�صتفيدين منه حو�يل 1000 طبيب، هذ� �إىل جانب �إقر�ر وتطبيق كادر 

متطور للجهاز �لتعليمي يف كلية �لعلوم �ل�صحية خالل عام 2006.

ويتم حاليا تطوير �لكادر �لتمري�صي يف مرحلته �لثانية مع �ال�صتمر�ر 

و�خت�صا�صيي  و�إد�ريني  فنيني  من  �لوز�رة  يف  �لكو�در  بقية  تطوير  يف 

�ل�صجالت وغريهم.

كما مت عام 2004م تثبيت ما يقارب من 300 طبيب متدرب بدال من 

تف�صيلية  خطة  و�صعت  نف�صه  �لعام  من  �أكتوبر  ويف  �ملوؤقتة،  �لعقود 

يف  وهي  �مل�صت�صفى،  يف  �ملقيمني  طباء  لالأ �لتدريبية  �لرب�مج  لتطوير 

مر�حلها �لتنفيذية حاليا.

تابعو� يف �لعدد �لقادم من �لن�سرة:

ولية و�مل�صت�صفى.  خطو�ت حت�صني �خلدمات �لطبية يف �لرعاية �الأ

من   حت�صني �خلدمات �مل�صاندة غري �لطبية )كالنظافة و�لتموين و�الأ

و�لنقليات و �ملغ�صلة(.

 جتهيز م�صروع �ل�صمان و�لتاأمني �ل�صحي لغري �لبحرينيني .

ر�أيكم يهمنا

�إذ� كانت لديكم �أي تعليقات �أو �آر�ء حول هذه �لن�صرة �أو �ملبادر�ت، فال 

لكرتوين:  ترتددو� يف �لكتابة �إلينا عرب بريدنا �الإ

aabdulla7@health.gov.bh
�أو

mmanseer@health.gov.bh

ر�سالتناروؤيتنا

�ل�صحي  �مل�صتوى  رفع  يف  �لعالقة  ذوي  طر�ف  �الأ جميع  ”ن�صارك 
ت�صتجيب  �لتي  �ل�صحية  �خلدمات  تو�فر  و�صمان  �لبحرين،  ل�صكان 

فر�د بجميع فئاتهم مدى �حلياة“ حلاجات �الأ

”�صمان تو�فر �خلدمات �لوقائية و�لعالجية و�لتاأهيلية، وت�صجيع �مل�صوؤولية 
مثل للمو�رد باأكرب قدر من �لفاعلية من  �لذ�تية عن �ل�صحة، وعلى �ال�صتخد�م �الأ

بحاث  �لفاعلية و�لكفاءة، لنتمكن من تقدمي �أعلى م�صتويات �لرعاية  �ملدعمة باالأ

و�لقر�ئن �ملثبتة علميا، �ملعتمدة على �أف�صل �ملعايري �لعاملية يف هذ� �ملجال.“

�إح�سائيات بحركة �لقوى �لعاملة وحتفيزها بنهاية 2005
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غري �لبحرينيني �لبحرينيني

�ملجموع �لت�صنيف

�إناث ذكور �إناث ذكور

50 124 415 339 928 �أطباء

2 2 63 31 98 �صنان �أطباء �الأ

824 47 1333 185 2389 طاقم �لتمري�ض

33 55 527 219 834 �ملهن �ملعاونة

50 47 1275 2375 3747 وظائف �أخرى

959 275 3613 3149 7996 �ملجموع

3210 �لرتقيات 40% 

686 حافز �لعمل �خلا�ض 9%

634 حافز نوعية �لعمل 8%

419 تعيينات 

178 ��صتقاالت



مــع حتيــات
�إد�رة �لعالقات �لعامة و�لدولية 

وز�رة �ل�سحة - �سندوق بريد 12 

�ملنامة - مملكة �لبحرين


