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المقدمة

في الوقت الذي تواجه فيه  الرعاية الصحية في مملكة البحرين بعض التحديات 
كبير  تقدم  تحقيق  تم  فقد  واعدة.  كثيرة  فرص  هناك  أن   إال  المسبوقة  غير 
مملكة  في  الصحية  الرعاية  قطاع  في  الماضية  األعموام  خالل  وملموس 
البحرين عبر تحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية 
والثالثية ، وتطوير بنية تحتية قوية للرعاية الصحية. واشتملت التطورات األخيرة 
في مبادرة اإلصالح الحكومي للرعاية الصحية على إنجازات متعددة منها اعتماد 
واالستعداد   ، الكندي  االعتماد  قبل  من  األولية  الصحية  للرعاية  الوزارة  مرافق 
الثانوية  الخدمات  سيوفر  والذي   ، الجامعي  حمد  الملك  مستشفى  لتشغيل 
والثالثية، كذلك إنشاء وتشغيل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية ، والتي 
تتولى مهام ترخيص وتنظيم كافة المهن و المؤسسات الصحية في القطاعين 

العام والخاص في مملكة البحرين.
وزارة الصحة اآلن بصدد تنفيذ المرحلة الجديدة من تطوير الرعاية الصحية وقد 
في  الصحي  للقطاع  الحالي  الوضع  وتقييم  دراسة  خالل  من  ذلك  في  البدء  تم 
المملكة. حيث تم حصر  الكثير من التحديات منها الزيادة في نسبة المسنين 
على  متزايدا  ضغطا  يشكل  مما  السكان  أعداد  في  الزيادة  مع  جنب  إلى  جنبا 
مرافق الرعاية الصحية العامة في البحرين. باإلضافة إلى االرتفاع في معدل انتشار 
األمراض غير المعدية بسبب اّتباع أنماط الحياة غير الصحية . ومما يزيد من هذه 
الزيادة المضطردة في زيادة كلفة الخدمات الصحية والنقص الشديد  التحديات 

في بعض التخصصات في الموارد البشرية.
التحديات  لهذه  التصدي  أجل  من  العمل  هو  الصحة  لوزارة  الرئيسي  الدور  إن   
وكذلك  وتعزيزها.  السكان  صحة  حماية  و  للموارد  األمثل  االستخدام  وضمان 
النظام الصحي  المناسبة إلمكانية تمويل  البدائل  المتواصل إليجاد  الجهد  بذل 

بطريقة مستدامة . 
 تركز هذه الوثيقة الوطنية على  العديد من التحديات التي يواجهها النظام الصحي 
بالمملكة ، والخطط المناسبة  لمواجهة تلك التحديات والمضي قدما في تنفيذ 

مبادرات تحسين نظام الرعاية الصحية بما يحقق رؤية وزارة الصحة.
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الرؤية

حصول جميع السكان بجميع فئاتهم العمرية في مملكة البحرين على الرعاية الصحية ذات 
الجودة العالية لمدى الحياة.

 
الرسالة

خدمات  توفير  ضمان  على  العالقة  ذات  الجهات  جميع  وبمشاركة  الصحة  وزارة  تسعى 
السكان  جميع  متناول  وفي  ومستدامة  عادلة  ومتكاملة،  منظمة   ، عالية  جودة  ذات  صحية 
ومتابعة  الصحية  السياسات  وضع  في  رئيسيا  دورا  الصحة  وزارة  وتتولى  البحرين.  مملكة  في 
تنفيذها وتضمن االستخدام األمثل للموارد بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية من أجل 

رعاية صحية ذات معايير معتمدة ومبنية على األدلة والبراهين العلمية.

أربع مبادئ مترابطة تتفق مع مبادئ اإلستراتيجية االقتصادية الوطنية وتلزم لتحقيق الرؤية:
• االستدامة

• الوصول للخدمات الصحية 
• العدالة الصحية
• جودة الخدمات

في كتابة هذه االجندة الصحية الوطنية، تم األخذ بعين االعتبار ارتباطها ارتباطا وثيقًا بالرؤية 
الصلة  ذات  االطراف  مختلف  نظر  وجهات  مراعاة  وتمت  البحرين.   لمملكة   2030 االقتصادية 
الحكومية  المؤسسات  من  غيرها  عن  فضال  والخاصة،  العامة  الصحية  الرعاية  قطاعات  في 
في  المرأة  احتياجات  إدماج  مجال  في  وذلك  للمرأة  األعلى  المجلس  ضمنها  ومن  الرئيسية 
والبرامج  األجندة  استراتيجيات  في  الفرص  تكافؤ  مبدأ  تفعيل  مراعاة  و  الصحية  الخدمات 
والمشاريع المنبثقة منها، وكذلك مشاركة العديد من المهنيين والعاملين في وزارة الصحة 
في  الصحي  القطاع  لتطوير  شاملة  وثيقة  يجعلها  مما  ومستوياتهم  تخصصاتهم  بمختلف 

مملكة البحرين.
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نظرة عامة على الوضع الحالي

أواًل. أسس إطار الرعاية الصحية في البحرين

 الرعاية الصحية هي موضع اهتمام كبير لدى جميع دول العالم التي تكافح من أجل مواجهة 
التغيرات  ظل  لمواطنيها,في  المالئمة  الصحية  الرعاية  توفير  في  المتمثلة  التحديات 
الديموغرافية، والتوقعات المتزايدة، النقص العالمي في التخصصيين الصحيين وارتفاع التكاليف 
المرتبطة بالتقنيات المبتكرة واألدوية الجديدة. وهذا يعني أن الرعاية الصحية تستهلك نسبة 
النمو  في  المساهمة  في  رئيسيا  عامال  وتشكل  المحلي،  الكلي  الناتج  من  ومتزايدة  كبيرة 

االقتصادي، وأصبحت من أولويات معظم الحكومات.

حسب احصائيات 2010 فإن اإلنفاق على الرعاية الصحية في البحرين يمثل نحو )3٫4٪( )2007( من 
على  اإلنفاق  مجموع  تضاعف   )2010  -  2005( سنوات  ست  مدى  على  و  للمملكة.  المحلي  الناتج 
الصحة وارتبط هذا مع زيادة في عدد األطباء من 1609 الى 2008 لكل 10000 من السكان وانخفاض 
في معدل وفيات الرضع إلى 7.2 )2009( لكل 1000 والدة حية، وزيادة في متوسط  العمر المتوقع 

إلى 76.4 سنة.

توفير  أجل  من  الالزمة  الترتيبات  وأخذ  كثب  عن  لالطالع  البحرين  بحاجة  االعتراف  تم  وقد 
الوطنية  االقتصادية  واإلستراتيجية   2030 االقتصادية  البحرين  رؤية  في  وذلك  الصحية  الرعاية 
اليوم عدة مبادرات تطويرية متنوعة في القطاع الصحي، وذلك تماشيا  الوزارة  )NES(. وتقود 

مع الرؤية االقتصادية 2030 .

األموال العامة هي واحدة من المصادر الرئيسية لتمويل الرعاية الصحية في البحرين، وبالتالي 
فإن صانعي السياسات يبحثون لمعرفة القرارات القائمة على األدلة لتشكيل مستقبل الرعاية 
الصحية.  الرعاية  نظام  واستدامة  لتطوير  مناسبة  أموال  تخصيص  يتم  أن  وضمان  الصحية، 
وهذا يدعو إلى إطار رعاية صحية، معتمد على الشفافية القادرة على تلبية أهداف اإلستراتيجية 

.)NES( االقتصادية الوطنية
الصحة  مجال  في  العاملين  من  عدد  بآراء  األخذ  جرى  اليوم،  الضرورية  التحسينات  ولفهم 

وكمية هائلة من البيانات لتوجيه البحرين في تطوير أجندتها الصحية.

ثانيًا. التحسينات والتطورات في القطاع الصحي
االجتماعية والسياسية  المبادرات  البحرين سلسلة من  األخيرة، نفذت حكومة  السنوات  في 
لجميع  الحياة  نوعية  وتحسين  االقتصادية  الظروف  تغير  لتحديات  للتصدي  واالقتصادية 
الرؤية  من  مقدمة  البحرين  في  اإلصالح  برنامج  في  تطور  أهم  وكان  البحرين.  في  المقيمين 

.)NES( االقتصادية 2030، واإلستراتيجية االقتصادية الوطنية
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تحدد الرؤية االقتصادية لعام 2030 الرؤية واألهداف االجتماعية واالقتصادية للبحرين ، في حين 
األهداف،  تلك  لتحقيق  الالزمة  المبادرات  تحدد   )NES( الوطنية  االقتصادية  اإلستراتيجية  أن 

والعمل على التطوير المستمر القتصاد البحرين والمجتمع.

األجندة الصحية لمملكة البحرين
االقتصادية  اإلستراتيجية  و   2030 االقتصادية  الرؤية  بأهداف  مباشرة  الصحية  األجندة  ترتبط 
لضمان  الحكومة  أولويات  من  يعد  الذي  البحرين  في  الصحة  قطاع  وبتعزيز   .)NES( الوطنية 

الحصول على الرعاية الصحية الجيدة لجميع المواطنين البحرينيين والمقيمين. 
الصحية،  الحياة  أنماط  لتشجيع  اإللتزامات  من  عددا   2030 لعام  االقتصادية  الرؤية  تقدم  كما 
تنظيم  وضمان  العالية،  الجودة  ذات  الصحية  الرعاية  على  والعادل  السهل  الوصول  وتوفير 
في  العاملة  القوى  وتطوير  مستقلة،  صحية  هيئة  قبل  من  الصحية  الرعاية  لنظام  عادل 
التعديالت  لتعكس  مؤخرا  نقحت   )NES( الوطنية  االقتصادية  اإلستراتيجية  الصحية.  الرعاية 
التي  اإلستراتيجية  المبادرات  من  مجموعة  وتعرض  األولوية،  ذات  المبادرات  على  أدخلت  التي 

تركز على تحسين قطاع الصحة، على وجه التحديد في ما يلي:

1- تعزيز الصحة الوقائية للسكان من خالل تعزيز خدمات الرعاية الصحية األولية، مع التركيز 
بشكل أكبر على برامج الفحص الصحي الدوري لألمراض غير المعدية، ووضع وتنفيذ السياسات 

العامة لتشجيع أنماط الحياة الصحية
األخرى،  الحكومية  والمؤسسات  الوزارة  بين  الصحة،  وزارة  في  الصحية  الخدمات  تكامل   -2

لتوفير الخدمات الصحية الفعالة التي تركز على احتياجات المريض
3-توفير الخدمات الصحية ذات الجودة من خالل الحفاظ على االعتماد الدولي للمرافق وضمان 

 )NHRA( امتثالها لمعايير الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية
4- الحصول على جميع خدمات الرعاية الصحية، في كل من االولية والثانوية، وذلك من خالل 

زيادة المرافق الصحية وخفض فترات االنتظار
بما  والحوكمة  اإلدارية  الترتيبات  ومراجعة  السياسات  وضع  في  الصحة  وزارة  دور  تعزيز   -5

يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية
التمويل المستدامة، وتلبية الطلب  الخدمات الصحية من خالل تطوير ترتيبات  6- استدامة 
نوعية  وتحسين  اإلدارة  نظم  وتحسين  الصحية،  الرعاية  في  المتخصصين  على  المستقبلي 

البنية األساسية
7- تنظيم عادل لجميع مقدمي الخدمات الصحية بالقطاعين العام والخاص من خالل إنشاء 

NHRA وتشغيل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية
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لقد بدأت عملية إدخال وتنفيذ التحسينات في قطاع الصحة مع دراسة تشخيصية تهدف إلى 
على   تعمل  كما  البحرين،  في  الصحية  الرعاية  نظام  تواجه  التي  والتحديات  القوة  نقاط  تحديد 
ودول  المعيار  محددة  بلدان  في  الصحية  الرعاية  أنظمة  مع  الصحي  البحرين  نظام  مقارنة 
الدراسة، وضعت مقترحات لإلصالح  إلى نتائج هذه  الخليجي األخرى. واستنادا  التعاون  مجلس 

من خالل مشاورات واسعة النطاق.

ثالثًا. استراتيجية اإلصالح لمزيد من التحسين
ظهور سمات معينة في النظام الصحي بالمملكة مثل حدوث زيادة في األمراض غير المعدية 
نتيجة لتطور أنماط الحياة غير الصحية من قبل نسبة كبيرة من السكان، وتزايد عدد السكان 
الصحية  الرعاية  مراكز  في  السكاني  واالكتظاظ  الموارد  على  الحصول  وصعوبة  والشيخوخة، 
األولية، والنقص في عدد العاملين في مجال الصحة لتلبية الطلب على خدمات الرعاية الصحية 
ألصحاب  بالتحديات  مليئة  بيئة  خلق  ذلك  واالرتفاع المتوقع في تكاليف الرعاية الطبية, كل 

المصلحة.
القطاع  هذا  تواجه  التي  والتحديات  الصحي  بالقطاع  إنجازات  من  تحقيقه  تم  ما  على  وبناء 
سيتم تنفيذ برنامج اإلصالح الشامل لقطاع الصحة بحيث يتماشى مع مبادرات االستراتيجية 

االقتصادية الوطنية NES(  2014-2010(، من أجل:
المتزايد؛ المملكة  سكان  لعدد  نظرا  الخدمات  لتقديم  المتزايد  الطلب  تلبية   •"
معالجة مباشرة ألسباب كثير من األمراض المعدية، واألمـــراض غير المعــدية على وجه   •

التحديد، أو الحد من ضرورة العالج الحقا؛  
الرعاية الصحية ؛ النقص المستقبلي عبر توفير المتخصصين في  العمل على سد   •

الجودة في تقــديم الخدمـات وتحسـين سالمـة  العمل على تلبيـة وتوفير قـدر أكـبر مـن    •
المريض؛  

تحسين التنسيق داخل القطاع الصحي لتقديم خدمـات الرعايـة الصحيـة المتكاملـة والتي   •
يكون المريض محورها؛  

تشجيع مشاركة  القطاع الخاص في دعم القطاع الصحي بصورة أكبر؛  •
التأكيد على أن معايير ومتطلبات الجودة تطبق في القطاعين العام والخاص بصورة متساوية،     •
وضمان استدامة خدمات الرعاية الصحية في البحرين ، بالنظر إلى أن تكاليف الرعاية الصحية 
آخذة في االرتفاع بسرعة أكبر من التكاليف الحكومية األخرى، من خالل تحسين السياسات  

والتخطيط والتكامل والنظر في ترتيبات تمويل بديلة.

وتشمل اإلستراتيجية االقتصادية على برامج شاملة  من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية 
تنفيذ ست منها من  يتم  رئيسية  البرنامج سبع مبادرات  البحرين ويتضمن هذا  في مملكة 
قبل وزارة الصحة من خالل أجندة مملكة البحرين لتطوير القطاع الصحي أما المبادرة السابعة 
والمختصة بتشغيل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية فيتم تنفيذها من قبل الجهة 

المعنية نفسها.
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مبادرات  تنفيذ اإلستراتيجية في وزارة الصحة

أواًل: الحفاظ على  صحة السكان من خالل تعزيز الصحة و الوقاية

تحظى العناية بصحة السّكان على المستوى الوطني أولوية كبرى حيث يتم العمل على  تحقيق 
ذلك من خالل الجهود المستمرة لوزارة الصحة لتعزيز قدرات خدمات الرعاية الصحية األولية 
ليس لتوفر الخدمات العالجية فحسب ولكن للعمل أيضا على تعزيز وتحسين صحة السكان 
من خالل زيادة التركيز على برامج الكشف المبكر لألمراض، وتطوير وتنفيذ السياسات العامة 

لتشجيع أنماط الحياة الصحية.

1.1 تعزيز نظام الرعاية الصحية األولية من خالل الكشف المبكر والوقاية 

ستعمل الوزارة على زيادة فرص نجاح العالج من خالل تشجيع الكشف المبكر عن األمراض 
الرئيسية  األسباب  من  والسرطان  الدموية  واألوعية  القلب  أمراض  تعتبر  حيث  المعدية  غير 
المبكر  الكشف  خالل  من  به  القيام  يمكن  مما  الكثير  وهناك  البحرين،  مملكة  في  للوفاة 

للتقليل من اإلصابة بهذه األمراض وما يتبعها من تكاليف وتعقيدات في العالج.

وستقوم الوزارة بإعادة توجيه نظام الرعاية الصحية األوليةمن أجل رفع الوعي بعوامل االختطار 
لدى السكان والعاملين في المجال الصحي للتعرف على مؤشرات المراضة وعوامل اإلختطار 
لإلصابة بهذه األمراض. ولتحقيق ذلك سيتم تطوير البرامج الوقائية مع وضع أدوات التقييم 

والمتابعة و التركيز على تحسين وتعزيز برامج الكشف المبكر لألمراض.

اإلجراءات المطلوبة من أجل التحسين:
تنفيــذ برامج الكشــف المبكــر بالمراكــز الصحيــة والمجتمع مــن أجل اكتشــاف عوامل • 

الخطورة المؤدية لإلصابة باألمراض غير المعدية
تعزيز التنســيق بين الخدمات وإنشاء و تشــغيل عيادات الفحص الدوري واألصحاء في كل  • 

محافظة حتى نهاية العام 2016
االكتشــاف المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم للنساء االكثر عرضة للوصول إلى 30٪ من  • 

الفئة المستهدفة بحلول عام 2016

غير  األمراض  من  للوقاية  الوطنية  والخطط  السياسات  وتعزيز  بناء   2.1
المعدية ومكافحتها

سياسة  بوضع  الوزارة  قامت  المعدية،  غير  األمراض  على  والسيطرة  الوقاية  تعزيز  أجل  من 
العامة  الصحة  لحماية  مصممة  وهي  واألنظمة.  والتوجيهات  القوانين  عمل  إلطار  وطنية 
من خالل إجراء تدابير مثل فرض قيود على التدخين في األماكن العامة ومناطق أخرى معينة، 
وضمان سالمة الغذاء ووضع البطاقة اإلعالمية على المواد الغذائية والمشروبات، بحيث يكون 

1
الهدف االستراتيجي
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المستهلك على بينة من مكونات ما يبتاعه. وتشمل التدابير األخرى السياسات االقتصادية 
التي تشجع على استهالك السلع الصحية أكثر من غير الصحية.

ولضمان إتباع منهج شامل للوقاية من األمراض والتحكم بها، ستقوم الوزارة بالتركيز على 
عملية  في  الرئيسية  القطاعات  ممثلي  ومساندة  مشاركة  لتشجيع  استشارية  تدابير  اتخاذ 

وضع السياسات.

اإلجراءات المطلوبة من أجل التحسين:
•  تنفيذ الخطة الوطنية للوقاية والسيطرة على األمراض غير المعدية خالل عام 2012 وذلك 	

بهدف تخفيض نســبة الوفيات من األمراض غير المعدية بنســبة 25٪ عن النسبة الحالية 
بين البالغين )70-30( خالل الخمسة عشر سنة القادمة

تأســيس لجنة لألمراض  غير المعدية لتنســيق ورصد األنشــطة والبرامج المتعلقة خالل • 
عام 2012

تنفيذ سياســات وضــع البطاقة اإلعالمية علــى المنتجــات الغذائية في العــام 2014 وتنفيذ • 
سياسة الحد من استهالك الملح وحظر الدهون المتحولة وذلك خالل الخمسة عشر سنة  

القادمة

3.1 تشجيع أنماط الحياة الصحية للتقليل من األمراض غير المعدية

يعتبر تحفيز وتوعية ودعم األفراد واألسر على اتخاذ خيارات صحية في حياتهم اليومية عاماًل 
رئيسيًا في التقليل من انتشار األمراض غير المعدية. حيث يجب أن يتكامل تعزيز الصحة مع 
الصحيين  والمهنيين  المدني،  والمجتمع  األفراد  بين  المسؤولية   وتتوزع  الصحية.  الخدمات 
ومؤسسات الخدمات الصحية، ونظم التأمين االجتماعي، و الجهات الحكومية و غير الحكومية. 
البرامج واألطر  و ستقود وزارة الصحة عملية وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية تحدد مختلف 
حياة  أسلوب  إتباع  على  السكان  تشجع  التي  البيئة  لتهيئة  الالزمة  األداء  ومؤشرات  الزمنية، 
الوعي  مستوى  ورفع   المشورة  الوزارة؛  ستنفذها  التي  الصحة  تعزيز  خطة  وستقدم  صحي. 
العام على سبيل المثال عواقب التدخين، وقلة ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والنظام 

الغذائي غير الصحي وغيرها من االختيارات الخاطئة لسلوكيات الحياة.

اإلجراءات المطلوبة من أجل التحسين:
وضع خطة عمل وطنية لتشجيع أنماط الحياة الصحية، التي تشمل عددا من البرامج، بما • 

في ذلك األطر الزمنية ومؤشرات األداء الرئيسيــة حتى العام 2025 وذلك لتحقيــق  الغايات 
التالية خالل الخمسة عشر سنة القادمة:

الحد من انتشار السمنة. 1
خفض معدل انتشار الخمل البدني بين البالغين 18 سنة فما فوق بنسبة 10٪ عن الوضع الحالي. 2
خفض معدل اســتهالك التبغ بين المدخنين من الفئة العمرية 15 ســنة فما فوق بنســبة  . 3

30٪ عن الوضع الحالي خالل 15 سنة القادمة
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خفض معدل تناول ملح الطعام )ألقل من 5 جرام في اليوم( بنســبة 30٪ بين البالغين )18  . 4
سنة فما فوق(

التخلص التام من الزيوت المهدرجة جزئيًا في إنتاج األغذية. 5
زيادة نســبة األشــخاص الذين يتناولون 5-3 حصص يوميًا من الخضروات والفواكه بنسبة  . 6

30٪ عن الوضع الحالي.
تنفيذ برنامج تعزيز خدمات طب األسنان في خمسة مراكز صحية لتغطية 30 ٪ من الفئة • 

المستهدفة خالل عام 2012
مواصلة تقوية برامج تعزيز الصحة في المدارس وأماكن العمل• 

4.1 تعزيز الحماية ضد األمراض المعدية واألمراض الناشئة حديثًا 

بتعزيز  الوزارة  المعدية. وستقوم  األمراض  أساسيًا في منع ومكافحة  المراقبة عنصراً  تعتبر 
أنشطة المراقبة والرصد من خالل التخطيط السليم والتعاون مع األطراف المعنية األخرى على 
المستوى الوطني. وعلى وجه التحديد، ستقوم الوزارة بتطوير خدماتها السريرية والمختبرية، 
تبذل  وسوف  تحديدها  تم  التي  العامة  الصحة  مخاطر  لمواجهة  إستراتيجية  خطة  ووضع 
المزيد من الجهود للتقليل من اآلثار االجتماعية واالقتصادية لألمراض المعدية على السكان. 
وستركز الوزارة على وجه الخصوص في تعزيز تدابير الرقابة على األغذية وضوابط الصحة البيئية، 

باإلضافة إلى مراقبة وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية.

اإلجراءات المطلوبة من أجل التحسين:
االستمرار في الوقاية من األمراض المعدية من خالل الحفاظ على معدل تطعيم ٪99  		•

من األطفال الذين تزيد أعمارهم عن خمس سنوات  
تعزيز نظام الرصد الوبائي وسيوفر النظام تقارير متسقة، ولتسهيل جمع المعلومات  		•

وإتاحة الفرصة لتحليل البيانات  
تحديد مجاالت التركيز ذات األولوية التي يتعين معالجتها، على أساس مجموعة من معايير  		•

التقييم المتفق عليها في مجال األمراض السارية، وإعداد خطة عمل لمعالجة المجاالت   
ذات األولوية  

تنفيذ خطط الكوارث والطوارئ، وضمان التنسيق بين أصحاب المصلحة وإدارة فعالة  		•

لألزمة  
تطوير وتحسين خدمات المختبرات القائمة بنهاية عام 2012 		•

تعزيز رصد وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية 		•

ثانيًا: تكامل الخدمات في النظام الصحي

والتي  المعقدة  الطبية  الحاالت  تفرضها  التي  التحديات  مواجهة  إلى  العالم  دول  جميع  تسعى 
عادة ما تصاحبها حاالت مرضية أخرى تتطلب العالج في أكثر من مؤسسة واحدة. ويشكل 

2
الهدف االستراتيجي
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التحول الديموغرافي  وأسلوب الحياة والحاجة لعالج المرضى بشكل فعال من حيث التكلفة 
وبالقرب من منازلهم إلى أقصى حد ممكن، تحديات كبيرة  لنظام الرعاية الصحية ومواردها 
في البحرين. ولمواجهة مثل هذه التحديات، ستحتاج وزارة الصحة إلى تطوير خدمات صحية 

فعالة ومتكاملة  يكون محورها المريض في جميع المرافق الحكومية.

1.2  تكامل الخدمات في وزارة الصحة :
عادة ما يتم تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية والثالثية بكفاءة وبشكل تعاوني، 
الملك  الرعاية الصحية، وإضافة مرافق جديدة مثل مستشفى  المتزايد لنظام  التعقيد  أن  إال 
الخدمات في وزارة  التكامل بين جميع مرافق ومقدمي  أكبر من  الجامعي يتطلب قدراً  حمد 
الصحة للوصول للرعاية المثلى للمرضى والكفاءة في التكاليف. و لتحقيق هذا المستوى من 

التكامل هناك عدد من المسائل الحرجة تحتاج التصدي لها، وهذه تشمل:

الحوكمة والتنسيق: 
جميع  بين  التنسيق  تحسين  إلى  تؤدي  لديها  الحوكمة  ترتيبات  أن  على  الصحة  وزارة  تضمن 
الخدمات  خطط  أن  من  والتأكد  والثالثية،  الثانوية  األولية،  الصحية  الرعاية  وخدمات  مرافق 

متكاملة، وتركز على احتياجات المريض.

األدوار والمسؤوليات: 
المتكاملة سيتحدد بوضوح في كل  الرعاية  الخدمة في  أدوار ومسؤوليات جميع مقدمي  إن 

مرحلة.

التواصل بين المرافق والخدمات: 
كما  والثانوية.  األولية  الصحية  الرعاية  خدمات  مقدمي  جميع  بين  التواصل   قنوات  تطوير 
وقطاعات  الخدمات  مقدمي  جميع  بين  التنسيق  لضمان  التنظيمية  العمليات  ستتحسن 

الرعاية الصحية.

البوابة االولى لحفظ الصحة العامة:
سيكون لمقدمي خدمات الرعاية الصحية األولية دورا رئيسيا في ضمان الحصول على الرعاية 
في  األولية  الرعاية  مسئولية  بضمان  ذلك  تحقيق  وسيتم  المناسب.  الوقت  في  المناسبة 
تقديم التوعية للمجتمع والطب الوقائي باإلضافة إلى عالج األمراض المزمنة وإحالة المرضى 

إلى الرعاية الصحية الثانوية المناسبة أو غيرها من المرافق الصحية عند الحاجة.

نظام إدارة األداء: 
يعتبر الحفاظ على خدمات ذات جودة عالية هو جانب مهم جدا في النظام المتكامل. سوف 
يتم مراقبة أداء المرافق ومقدمي الخدمة عن كثب للتأكد من أن المؤشرات الحيوية الهامة  
ضمان  على  وتساعد  المعايير  تطابق  اآلخر(  إلى  صحي  مرفق  من  للتنقل  الالزم  الوقت  مثل: 

عدم التحامل على مساس أداء النظام برمته من أداء منشأة واحدة.
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المريض هو محور اهتمام توفير الخدمات الصحية : 
قدر  العالجية  المريض  رحلة  سالسة  لضمان  واألطباء  السياسات  صانعي  يعمل  سوف 
اإلمكان . وتقديم الخدمة في المرفق الصحي المناسب من قبل الطبيب المناسب في الوقت 

المناسب، إلعطاء أفضل فرصة ممكنة لنتائج أفضل مع إعطاء األهمية  إلى تجربة المرضى.

تغيير المعتقدات:
الوقاية الصحية، وعالج األمراض المزمنة )ويمكن أن يتم الكثير  سيتم تعليم المرضى على 
الدورية. و سوف يتم التشاور معه حول تنفيذ  من ذلك في المنزل(، وضرورة إجراء الفحوص 
يتم  أن  يقترح  ولماذا  المعني،  المرفق  في  عالجه  سبب  شرح  مع  به  الخاصة  العالجية  الخطه 

القيام بعالجه في مرفق صحي دون غيره.

إعداد المهنيين في الرعاية الصحية: 
ضمــان تكامل نظام الرعاية الصحية ســوف يحتاج إلــى دعم من الموظفيــن المدربين تدريبا 
جيــداً وملتزميــن بتكامل الرعاية وعــالج المرضى في البيئة المناســبة. ولتحقيق ذلك يتطلب 
التدريــب المنتظــم والمســتمر فــي التعامــل مــع اتجــاه المــرض، والتغيــرات الديموغرافيــة 
واحتياجــات المريض باإلضافة لتوفير السياســات الصحية والبروتوكــوالت المعنية بالتكامل 

لجميع األطباء والممرضين والوظائف المساندة والمساعدة األخرى.

المبادئ التوجيهية لإلدارة واإلحالة: 
يتم تطوير المبادئ التوجيهية السريرية لعالج الحاالت واألمراض المعينة من قبل المهنيين 

المعنيين للحد من مسار المريض الرأسي واألفقي ومضاعفة سالمة المريض .

تطوير نظم المعلومات بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات: 
سوف تتوجه الوزارة لجعل السجالت والمعلومات أكثر سهولة في الحصول عليها واسترجاعها 
نظام  يكون  سوف  وآمنة.  فعالة  رعاية  تعزيز  أجل  من  الصحية  الخدمات  مقدمي  قبل  من 
المعلومات جاهزا وسهل الوصول لمقدمي الخدمات وذلك لتمكينهم من تبادل المعلومات 

بين جميع مستويات الرعاية في أي مكان .

اإلجراءات المطلوبة من أجل التحسين:
• تطوير وبدء تنفيذ إستراتيجية لدمج خدمات وزارة الصحة، وتتضمن كل واحدة من المسائل 

التي تم ذكرها أعاله خالل عام 2014.

2.2 تكامل الخدمات بين وزارة الصحةو المؤسسات الحكومية األخرى
تقدم وزارة الصحة خدمات صحية إضافة إلى ما تم توفيره أيضا من قبل جهات حكومية أخرى 
مثل مستشفى قوة دفاع البحرين، وعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة . إال أن التنسيق 
وترتيبات  بروتوكوالت  وجود  من  بالرغم  اآلن،  حتى  محدوداً  كان  األطراف  هذه  بين  والتكامل 
ناجحة ومعمول بها في بعض المجاالت، مثل تلك التي بين وزارة الصحة ومركز الشيخ محمد 
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والمرافق،  القطاعات  بين  التكامل  من  لمزيد  أكبر  حاجة  هناك  للقلب.  التخصصي  خليفة  بن 
العالج. على  المرضى  حصول  وتسهيل  والمعدات،  للموارد  فاعلية  األكثر  االستخدام  لضمان 

وبالتالي ستعمل وزارة الصحة إلى جانب غيرها من مقدمي خدمات الرعاية الصحية الحكومية 
في البحرين من أجل: )1(ضمان التواصل الفعال والتنسيق فيما بينها )2( وضع وتنفيذ سياسات 
الجهات  لجميع  والمسؤوليات  األدوار  تحديد   )3( الصحية  الخدمات  لتكامل  وطنية  صحية 
المعنية )4( وضع النظم والعمليات الالزمة  ويهدف كل ذلك إلى ضمان تركيز الرعاية الصحية 

المقدمة على احتياجات المرضى.

هذه  وستساهم  الصحية،  الرعاية  محور  هي  المريض  حاجة  تكون  أن  إلى  يهدف  ذلك  وكل 
المرضى. احتياجات  على  المقدمة  الصحية  الرعاية  تتمركز  أن  ضمان  إلى  جميعها  األهداف 

ولتحقيق هذا المستوى من التكامل هناك عدد من المسائل الجوهرية التي تحتاج إلى معالجة 
، وهذه تشمل:

التنسيق:
الفعال  التنفيذ  لضمان  مناسبة  تنسيق  وآليات  حوكمة  نظام  وضع  على  الحكومة  ستقوم 
لنظام الرعاية الصحية المتكامل في جميع المجاالت، يسمح للمرضى االنتقال بسالسة بين 
والترتيبات  السياسات  تنفيذ  ذلك،  على  مثال  البحرين.  في  الصحية  الخدمات  مقدمي  جميع 
مستشفى  إلى  األولية  الصحية  المراكز  من  المرضى  إحالة  فعالية  لضمان   2012 عام  بحلول 

الملك حمد أو مركز السلمانية الطبي من خالل نظام مركزي.

األدوار والمسؤوليات: 
سيتم تحديد أدوار ومسؤوليات جميع مقدمي الخدمات الصحية بوضوح لضمان توفير خدمات 
متكاملة واستخدام للموارد على نحو فعال. وسيتم تخطيط مسار المرضى داخل المنظومة 

بوضوح لضمان فعالية وجودة العناية.

التواصل بين أصحاب المصلحة :
أفضل  لضمان  الخدمات  مقدمي  جميع  بين  واالرتباط  التواصل  الستمرار  قنوات  وضع  سيتم 
رعاية للمرضى. و ستتطور العمليات التنظيمية لضمان التنسيق بين جميع مقدمي الخدمات 
والفرص  والمسؤوليات  األدوار  الصحة  وزارة  ستحدد   ،2012 عام  وبحلول  الرعاية،  وقطاعات 

المتاحة للتنسيق والتعاون بين مرافق وزارة الصحة ومرافق الرعاية الصحية األخرى.

المريض محور الرعاية الصحية :
سيعمل كل من المنظمين وصانعي السياسات ومقدمي الخدمات على ضمان أقصى درجات 
و  معها.  عمل  التي  األخري  الجهات  من  الخدمات  ومقدمي  الصحة  وزارة  بسياسات  التمسك 
سيضمن نظام تقديم الخدمة من أن المرضى في المرفق األنسب لحالتهم، ويجري عالجه 
من قبل الطبيب المناسب، في الوقت المناسب، إلعطاء أفضل فرصة ممكنة لنتائج أفضل 

مع أخذ تجربة المرضى بعين االعتبار.
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تطوير نظم المعلومات )بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات(:
ستكون سجالت المرضى والمعلومات في متناول مرافق وزارة الصحة وجميع مقدمي خدمات 
ستكون  الطبية  والسجالت  المرضى  معلومات  أن  البحرين.حيث  في  األخرى  الصحية  الرعاية 

تحت ترتيبات سرية مناسبة.

اإلطار التنظيمي: 
ستضمن هيئة تنظيم المهن الصحية توفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة عن طريق 
وضع حوافز لمقدمي الخدمة، وتعزيز التنسيق فيما بينها ووضع المعايير التنظيمية التي تتيح 

للمريض أن يكون محور الخدمات.

مع  والتعاون  للتكامل  الصحة  وزارة  تسعى  سوف  أعاله،  المذكورة  المسائل  إلى  باإلضافة 
الوزارات األخرى لمعالجة المحددات االجتماعية للصحة وغيرها وضمان أن الصحة منتهجة في 
الوطنية  النهج سيتيح تكامل المجاالت الطبية في السياسات  جميع سياساتها. ومثل هذا 

مما يسهم في تطوير الصحة.

اإلجراءات المطلوبة من أجل التحسين:
الصحية  الرعاية  خدمات  من  وغيرها  الصحة  وزارة  لدمج  إستراتيجية  تنفيذ  وبدء  تطوير   •

وتتضمن كل واحدة من المسائل المذكورة أعاله )قيد 2.2(
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ثالثَا:  الجودة أواًل

الوطني؛  المستوى  على  الصحية.  الرعاية  خدمات  تقديم  مقومات  أهم  من  الجودة  تعتبر 
فالتركيز مستمر على الجودة وسالمة المرضى من خالل إصالح السياسات وإجراء التغييرات 
التشريعية، بما في ذلك تأسيس الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والعمل 
الرعاية  مراكز  وحصول  النفسية  األمراض  ومستشفى  الطبي  السلمانية  مجمع  اعتماد  على 

الصحية األولية في المملكة على االعتماد من قبل هيئة االعتماد الدولية.
وبناًءا على هذه الجهود، سوف تقوم الوزارة بتنفيذ عدد من المبادرات للمزيد من التطوير على 

إطار عمل جودة الرعاية الصحية في البحرين.

المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  بمتطلبات  الصحة  وزارة  التزام  ضمان   3.1
والخدمات الصحية

المرافق  تنظيم  اقتصر  الصحية،  والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  تأسيس  قبل 
الخدمات  ذلك  سيشمل  الجديد،  القانون  وبموجب  الخاص.  القطاع  على  الصحية  والخدمات 
والمرافق التي تقع تحت مسؤولية وزارة الصحة. وبالتالي يتعين على الوزارة اتخاذ خطوات عاجلة 

لضمان أن تلبي جميع مرافقها المعايير الصادرة عن الهيئة للترخيص وتقديم الخدمات.

اإلجراءات المطلوبة من أجل التحسين:
التنسيق مع المنظمات الحكومية لمراجعة السياسات ذات الصلة مع مراعاة الجوانب  		•

الصحية  

3.2 متابعة االعتماد الدولي لجميع مرافق وزارة الصحة ذات الصلة 

المناسبة  النظم  وتوفير  الجودة  ضمان  عن  مسؤولة  الصحية  الرعاية  مؤسسات  ستكون 
العمل،  لهذا  مهمًا  داعمًا  مؤخرا  الدولي  االعتماد  على  الحصول  ويعتبر  المرضى.  لسالمة 
لذلك من األهمية أن تضمن الوزارة حفاظ مرافقها على االعتماد الدولي باتخاذ كل اإلجراءات 

الضرورية لذلك.

اإلجراءات المطلوبة من أجل التحسين:
تأخذ وزارة الصحة كل اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير االعتماد السابقة  		•

للحفاظ على اعتماد منشآتها  و المضي قدما  

3
الهدف االستراتيجي
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3.3 زيادة سالمة المرضى في مختلف مرافق وزارة الصحة

سريرية  معايير  اعتماد  على  الوزارة  ستعمل  المرضى،  وسالمة  الجيدة  الممارسات  ولدعم 
لجميع  متاحة  تكون  الشائعة،  للحاالت  ومؤشرات  توجيهية  مبادئ  ووجود  لمرافقها، 
المتخصصين في الرعاية الصحية، وتطبيق تدقيق سريري داخلي وخارجي، وأن تلقى االحتياجات 

األساسية للمرضى االهتمام المناسب، بما في ذلك اعتبارات الخصوصية وسرية المرضى.

اإلجراءات المطلوبة من أجل التحسين:
وضع ومراجعة وتحديث الدالئل اإلرشادية السريرية وغير السريرية المستندة للبراهين    		•

العلمية في مختلف جوانب الرعاية الصحية للمرضى، خالل عام 2012  
تصميم وتنفيذ البروتوكوالت لسالمة المرضى، خالل عام 2011 		•

3.4 تعزيز ثقافة ضمان الجودة في مختلف مرافق وزارة الصحة

يتعين على وزارة الصحة أن تضمن التحسين المستمر للجودة في مرافقها الطبية واإلدارية. 
و لذلك ستقوم الوزارة باعتماد إطار عمل جديد لضمان الجودة لتحديد اآلثار الجانبية لألدوية 
واإلبالغ عنها، والتحقيق فيها، وتعميم االستفادة منها، وكذلك تعزيز برنامج مكافحة العدوى. 
تقديم  لضمان  معًا  العمل  على  الموظفين  الوزارة  ستشجع  الجديد  العمل  إطار  خالل  ومن 

الخدمات بكفاءة.

اإلجراءات المطلوبة من أجل التحسين:
تعزيز برنامج مكافحة العدوى و ذلك بتطوير آلية الضبط و التبليغ عن الحوادث والحوادث  		•

الجانبية، خالل عام 2012  
وضع وتنفيذ إطار جديد لضمان الجودة إلدارات و أقسام وزارة الصحة والقطاعات لضمان  		•

فعالية وكفاءة الخدمات، خالل عام 2012  

رابعَا: وصول الجميع إلى  خدمات الرعاية الصحية 

الحصول  الماضية في تحسين فرص  األربعة  العقود  تقدمًا مطرداً على مدى  البحرين  حققت 
على الرعاية الصحية األولية والثانوية، وتمكنت من إقامة بنية تحتية قوية للرعاية الصحية. إال 
إنه نظراً لتسارع الزيادة في الطلب على الخدمات الصحية مع التحوالت الديموغرافية و النمو 
قد  الصحيين  المهنيين  بعض  توفير  في  للنقص  باإلضافة  األمراض  بعض  انتشار  و  السكاني 
يشكل تحديًا مستقبليًا. وفي هذا اإلطار ستقوم وزارة الصحة بتنفيذ المبادرات التالية لضمان 

تحسين فرص حصول المواطنين والمقيمين على الرعاية الصحية المطلوبة.

4
الهدف االستراتيجي
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1.4 تحسين فرص الوصول إلى مرافق وزارة الصحة للرعاية الصحية األولية 

الوقاية من األمراض،  المثال؛  المبادرات األخرى )على سبيل  ستقوم وزارة الصحة، عالوة على 
إلى  الوصول  تعزيز  على  بالعمل  الصحية(؛  الرعاية  لتمويل  البديلة  والترتيبات  التوعية  برامج 
مرافق الرعاية الصحية األولية بشكل ميسر، وذلك من خالل خفض نسبة عدد السكان  لكل 
مركز صحي  إلى) 20,000 ( نسمة، وزيادة متوسط وقت االستشارة الطبية في المراكز  الصحية 

إلى) 10 ( دقائق.

اإلجراءات المطلوبة من أجل التحسين:
اتخاذ خطوات للحد من االكتظاظ السكاني في طلب الخدمات الصحية من خالل بناء عدد   		•

من المراكز الصحية الجديدة وتشغيل ثالثة مراكز جديدة، حتى عام 2012  
SMC فتح  5 عيادات تخصصية للتقليل من  اإلحالة إلى  مجمع السلمانية الطبي 		•

تشغيل مركزين صحيين إضافيين لمدة 24 ساعة، حتى عام 2014 		•

زيادة عدد الوحدات المتنقلة للمسنين بنسبة 25٪، من خالل زيادة عدد السيارات المتاحة،  		•

والموظفين، بحلول عام 2011  

2.4 تحسين فرص الوصول إلى مرافق وزارة الصحة في مجال الرعاية الثانوية 
والثالثية

شكل افتتاح مستشفى الملك حمد الجامعي خطوة هامة في سبيل تحسين فرص الحصول 
على الرعاية الصحية الثانوية والثالثية الحكومية، من خالل توفير 312 سريراً إضافي. وباإلضافة 
الجراحية  العمليات  بعض  إلجراء  االنتظار  قوائم  مراقبة  على  الصحة  وزارة  ستعمل  هذا،  إلى 
فيها.  الطويلة  االنتظار  لقوائم  شاملة  بمراجعة  والقيام  الالزم،  اتخاذ  و  الخارجية  العيادات  و 
السياسات  مراجعة  المثال،  سبيل  على  منها  األخرى،  المبادرات  مع  بالتنسيق  ذلك  وسيتم 
المتعلقة بمدة اإلقامة في المرافق ذات التكلفة العالية. كما ستعمل وزارة الصحة بالتنسيق 
مع مستشفى الملك حمد الجامعي والخدمات الطبية الملكية على فتح فترات طبية ثالثية 

متخصصة في مختلف المجاالت الصحية

اإلجراءات المطلوبة من أجل التحسين:
تقليل زمن االستجابة لطلب سيارة اإلسعاف من 13 دقيقة إلى 10 دقائق بحلول عام 2014 		•

للسكلر  وطني  ومركز  للسرطان  وطني  مركز  تشمل  عالجية  تخصصية  مراكز  فتح  		•

ومركز عالج أمراض الدم الوراثية
مشروع مستشفى لإلقامة الطويلة 		•

مشروع فتح مراكز أخرى لغسيل الكلى بالمحافظات 		•

إنشاء مركز زراعة األعضاء 		•

فتح عيادات تخصصية بالمراكز الصحية مثل عيادة الجلد، العظام، والعيون 		•

تطوير وتغيير األجهزة التشخيصية بأجهزة حديثة مثل جهاز الرنين المغناطيسي   وكذلك  		•
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جهاز الفحص المقطعي بالكمبيوتر
اإلنتهاء من إنشاء وحدة العناية القصوى الحديثة بسعة 22 سريراً 		•

اإلنتهاء من إنشاء مبنى جديد للصيدلية تخدم 120 مراجع في الوقت الواحد 		•

 linear accelerator استبدال أجهزة عالج السرطان بأجهزة حديثة 		•

افتتاح مركز غسيل الكلى بالبسيتين 		•

إلى جانب التحسينات التي أدخلت في عام 2005، سيتم الحفاظ على انخفاض قوائم االنتظار • 
لخدمــات الرعايــة الصحيــة الثانوية والثالثيــة في مرافــق وزارة الصحة، بما فــي ذلك العالج  
الصحــي غير الطــارئ للعمليات الجراحيــة العامة و الســرطانية و جراحة العيــون والعظام  

والفحوص اإلشعاعية ألمراض القلب

خامسًا: تعزيز دور وزارة الصحة في صنع السياسات والحوكمة

نظراً لكبر حجم وتعدد العوامل المؤثرة في النظام الصحي فإن هناك حاجة إلعادة النظر في 
الجهات  جميع  أدوار  تحديد  هذا  ويشمل  النظام.  فعالية  على  للمحافظة  الحوكمة  ترتيبات 
المعنية عن المرافق و الخدمات الصحية والنتائج المرتبطة بها. في الفترة المقبلة سوف يتم 
زيادة االهتمام بدور الوزارة كواضع للسياسات بهدف مواصلة  القيام  بمسؤوليتها الشاملة 
وستقوم  عامة.  بصورة  الصحية  الرعاية  نظام  وأداء  للسكان  الصحية  الحالة  حفظ  و  لصيانة 
الوزارة بالنظر في تفويض قدر أكبر من المسؤوليات في توفير الخدمات، إما عن طريق المزيد 
من االستقاللية التشغيلية داخل الوزارة، أو من خالل التعاقد مع القطاع الخاص، والمؤسسات 

الحكومية والمنظمات غير الحكومية.

5.1 تعزيز دور وزارة الصحة في وضع السياسات 

وجود  ضمان  على  بالتركيز  الوزارة  تقوم  سوف  السياسات،  وضع  في  دورها  تعزيز  أجل  من 
المبنية  النتائج  عن  المسؤولية  بشأن  الوضوح  ذلك  في  بما  فعالة،  صحية  وطنية  سياسات 
اإلستراتيجية  في  الواردة   العناصر  من  عنصر  كل  تدعم  التي  العلمية  األدلة  و  البراهين  على 
لتطوير  البحرين  مملكة  أجندة  في  التفاصيل  من  بمزيد  والموجودة  الوطنية  االقتصادية 
القطاع الصحي. وسوف يتطلب ذلك زيادة فعالية استخدام البيانات والموارد، وزيادة التنسيق 
في جميع قطاعات الوزارة من أجل تعزيز التكامل والحوار الفعال مع األطراف المعنية ووضع 

سياسات صحية محددة لتلبية االحتياجات األكثر إلحاحًا.

اإلجراءات المطلوبة من أجل التحسين:.
تحسين البنية التحتية لتعزيز قدرات وزارة الصحــة في وضــع السياسـات الصحية ، بما في  		•

ذلك تطوير الهياكل واإلجراءات والنظم والموارد البشرية  
صياغة رؤية واضحة لمستقبل دور وزارة الصحة، وتحديد الفجوات في السياسات الصحية،  		•

ونشر وثيقة السياسة الوطنية للصحة  

5
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2.5 توافق الحوكمة في مجمع السلمانية الطبي مع أفضل الممارسات الدولية

يستهلك مجمع السلمانية الطبي أكثر من نصف موارد وزارة الصحة ، لذا من المهم أن تكون 
ممارسات الحوكمة في المجمع فعالة وتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. لالستخدام 
االستقاللية  من  المزيد  منحه  إلى  الطبي  السلمانية  مجمع  يحتاج  المجمع،  لموارد  الفعال 
التشغيلية في إطار مساءلة صارمة. وستقوم الوزارة بمراجعة مدى كفاية هيكل الحوكمة 
إدارة  مجلس  المثال،  سبيل  على  تشمل  أن  يمكن  التي  الجديدة  الترتيبات  وتنفيذ  الحالي 
مستقل وإدارة مخصصة للمستشفى، بما في ذلك الرئيس التنفيذي. وينبغي أن يصاحب هذه 

التغييرات وجود آليات إلدارة األداء لضمان توفير الخدمات للمرضى بكفاءة.
اإلجراءات المطلوبة من أجل التحسين:

وضع وتنفيذ خطة انتقالية لضمان توافق حوكمة مجمع السلمانية الطبي SMC مع  		•

أفضل الممارسات الدولية  
التأكد من أن يتم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجمع السلمانية   	•

SMC الطبي  
SMC االتفاق على مؤشرات األداء بين وزارة الصحة ومجلس إدارة  مجمع السلمانية الطبي 		•

3.5  توافق الحوكمة في المستشفيات والوحدات األخرى مع أفضل الممارسات 
الدولية

الطبي،  السلمانية  مجمع  في  الحوكمة  ممارسات  على  المقترحة  التغييرات  مع  تماشيًا 
الرئيسية  الصحية  وخدماتها  لمستشفياتها  الحوكمة  هيكل  بمراجعة  الوزارة  ستقوم 
الجديد لخدمات  الهيكل  الدولية. ويجب أن يسمح  لضمان تماشيها مع أفضل الممارسات 
الصحة الحكومية األخرى بالمستوى المناسب من االستقاللية والمرونة لتلبية أعلى المعايير، 
األداء  إلدارة  آليات  بوضع  الوزارة  ستقوم  والمساءلة.  الموارد  لتخصيص  عمل  إطار  ضمن 
الحوكمة  الخدمات للمرضى بكفاءة من خالل عملية مماثلة إلعادة هيكلة  لضمان توفير 

في مجمع السلمانية الطبي.

اإلجراءات المطلوبة من أجل التحسين:
وضع اإلطار القانوني والحصول على الموافقات الالزمة لتنفيذ الترتيبات اإلدارية الجديدة 		•

التأكد من أن أعضاء مجلس اإلدارة يتم تعيينهم، ووضع األدوار و مؤشرات األداء المتفق  		•

عليها بين وزارة الصحة والمجلس  

4.5 ضمان اتخاذ القرارات القائمة على المعرفة في وزارة الصحة 

تقوم الوزارة من خالل إدارة المعلومات الصحية، بجمع ونشر قدر كبير من معلومات الرعاية 
الصحية في البحرين، إال أنه ال يتم تحليل الكثير منها.

و  البحوث  من  الصادرة  البيانات  على  تعتمد  المعرفة  على  القائمة  القرارات  اتخاذ  أن  بما  و 
وستطور  الحالي  الصحية  المعلومات  نظام  باستبدال  الصحة  وزارة  ستقوم  العلمية،  األدلة 
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قدراتها على تحليل البيانات من خالل إنشاء وحدة للبحوث المتعلقة بالنظام الصحي في إدارة 
التخطيط الصحي، حيث تساهم هذه الوحدة في إعداد ونشر نتائج دراسات وبحوث عن فعالية 
النظام الصحي وتقارير مرحلية لألداء وسيتم استخدام هذه المعلومات في وضع السياسات 

واتخاذ القرارات اإلستراتيجية المبنية على المعلومات الدقيقة.

اإلجراءات المطلوبة من أجل التحسين:
إنشاء وحدة للبحوث الصحية  في إدارة التخطيط الصحي في الوزارة 		•

إجراء تقييم رسمي لتحديد االحتياجات الصحية للسكان على أساس منتظم 		•

5.5 تحسين جمع واستخدام المعلومات الصحية في أنحاء وزارة الصحة 

كما ذكر سابقًا، تتطلب عملية اتخاذ القرارات القائمة على المعرفة إلى دعم من حيث توافر 
الصحة  وزارة  وستقوم  المناسب.  الوقت  وفي  الصلة  ذات  والموثوقة  الدقيقة  المعلومات 
الصحية  المعلومات  نظام  الستبدال  الالزمة،  األخرى  والموارد  البشرية  القوى  في  باالستثمار 
الحالي بنظام حديث وشامل ألفضل الممارسات، سيأخذ في االعتبار احتياجات النظام الصحي 
الحكومية  القطاعات  مع  بالتعاون  والمالية  واإلحصائية  السريرية  للمعلومات  البحرين  في 

األخرى ذات الصلة كالهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية و الجهاز المركزي للمعلومات.

اإلجراءات المطلوبة من أجل التحسين:
تحديد مجال متطلبات البنية التحتية لنظام معلومات شامل وتعزيزه وذلك بالتعاون مع  		•

الجهات المعنية الرئيسية والبدء في تنفيذ أعماله الجديدة  

6.5 دعم تشغيل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 

2010 تأسست هيئة المهن والتراخيص الصحية )NHRA(  لضمان تطبيق متطلبات  في عام 
المعايير والجودة بالتساوي بين القطاعين العام والخاص، ولرفع جودة تلك المعايير، ولتشجيع 
القطاع الخاص للمشاركة بدور أكبر في تقديم الرعاية الصحية. وستتحمل الهيئة مسؤولية 
البحرين. وقد تم  الرعاية الصحية والمهنيين الصحيين في  ترخيص وتنظيم مزودي خدمات 
جهدا  االدرة  مجلس  من  يتطلب  حيث  رئيسه،  وتسمية  الهيئة  ادارة  مجلس  تعيين  مؤخرا 

مكثفا في تشغيل الهيئة بكامل طاقتها.
بجانب انتقال مسئولية منح التراخيص ومراقبة االدوية من وزارة الصحة الى الهيئة، فإن بقية 
وإدارة  المواد،  وإدارة  الصحية،  المعلومات  إدارة  مثل  لها،  الدعم  بتقديم  ايضا  مطالبة  االدارات 

الموارد البشرية، وإدارة الهندسة، وإدارة االجهزة الطبية.
وحين  االنتقالية.  والمرحلة  التأسيس  على  يقتصر  لن  الصحة  ووزارة  الهيئة  بين  التفاعل  ان 
تعمل الهيئة بكامل طاقتها سيكون من حق وزير الصحة طلب تقديم تقارير دورية للتقدم 

المحرز في مجال عملها وكذلك طلب التعليق على السياسات التطويرية لتحسين.
وفي المرحلة االنتقالية في تطوير هذه الهيئة الهامة سيتطلب بذل جهود منسقة بينها 



استراتيجية تحسين الصحة

22

وبين وزارة الصحة. و تتعهد الوزارة بتوفير الدعم المطلوب خالل مرحلة التأسيس، وضمان 
االنتقال السلس لمسئوليات معينة من وزارة الصحة للهيئة والمساعدة في حل صعوبات 

التوظيف التي قد تنشأ الحقا.
اإلجراءات المطلوبة من أجل التحسين:

• دعم الهيئة من خالل تقديم الخبرة الفنية والموارد البشرية حتى يتم التشغيل الكامل في 
عام 2012

7.5 إقامة الشراكة مع القطاع الخاص 

و  الحكومة  المالي على  العبء  الصحية و تخفيف  الرعاية  المتزايد على خدمات  تلبية للطلب 
توسيع  و  الخدمات  تقديم  احتكار  عن  واالبتعاد  للسياسات،  كصانع  الصحة  وزارة  دور  تفعيل 
نطاق االختيار للمريض؛ ستعمل الوزارة على إقامة شراكات مع القطاع الخاص وتشجيعه على 

االستثمار في الخدمات الصحية مع مراعاة اإلمتثال لمعايير الجودة.

اإلجراءات المطلوبة من أجل التحسين:
تحديد المجاالت المطلوب فيها التعاون والشراكة مع القطاع الخاص بحلول عام 2012 		•

بدء أعمال التنفيذ وفقا للخطة المتفق عليها على مدى السنوات األربع التالية 		•

سادسًا: استدامة الخدمات الصحية

إن ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية في البحرين ، كما هو الحال في معظم البلدان ، يشكل تحٍد 
خدمات  تقديم  ولمواصلة  الحكومة.  على  متزايداً  وعبئًا  المستقبل  في  الخدمات   إلستدامة 
خيارات  من  واسعة  مجموعة  إليجاد  النطاق  واسعة  مراجعة  األمر  هذا  يتطلب  الجودة  عالية 
ونظم  اإلدارة  تحسين  و  الخدمات  لتوفير  المصادر  أفضل  في  والنظر   ، األجل  طويل  التمويل 
التخطيط الالزمة لضمان القيام بعمليات شراء فعالة للخدمات من حيث التكلفة و كذلك 

استمرار توافر المرافق واألجهزة و المعدات ذات الجودة العالية.

  1.6 تطوير وتبني نموذج جديد لتمويل الرعاية الصحية 

وزيادة  للسكان،  الديموغرافي  التغيير  مع  متزامنة  الصحية  الرعاية  خدمات  تكاليف  تزداد 
توقعات المرضى والتقنيات والعقاقير الجديدة و المبتكرة ، وتزايد حاالت األمراض غير المعدية. 
العام  اإلنفاق  المتخصصة مما يساهم في زيادة  الكوادر الصحية  العالمي في  إضافة للنقص 

على الرعاية الصحية بمعدل يفوق معدالت الزيادة في معظم العوائد الحكومية األخرى.
وعليه  التمويل  مصادر  لتنويع  البحرين  مملكة  تحتاج  التكاليف  ارتفاع  تحديات  ولمواجهة 
ستقوم وزارة الصحة بتحليل الخيارات والسياسات المتاحة لمواجهة مثل هذه التحديات. و 
بناًء على هذا التحليل، ستقوم الوزارة بالتشاور مع األطراف الرئيسية المعنية، لوضع وتنفيذ 

نموذج جديد لتمويل الرعاية الصحية يكون مجديًا وقاباًل لالستدامة على المدى الطويل.

6
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اإلجراءات المطلوبة من أجل التحسين:
إجراء دراسة لتقييم خيارات التمويل االستراتيجي، بحلول عام 2013 		•

ضمان التنفيذ الفعال للخيار المحدد، بحلول عام 2014 		•

تطبيق التأمين الصحي على األجانب بحلول عام 2014 		•

 2.6 تحسين استخدام الموارد المالية وإدارة التكاليف في وزارة الصحة

لضمان االستخدام الفعال للموارد المالية المتاحة؛ ستقوم وزارة الصحة باعتماد برامج معززة 
مبادرات  من  وغيرها  التخزين  أنظمة  وتحسين  الفوترة،  لنظام  محسنة  آليات  إدخال  تشمل 
إدارة التكاليف و ذلك بوضع مدونة موحدة و نظام ألسعار الخدمات الطبية لتسهيل التدقيق 

الداخلي و االستثمار في القوى العاملة.

اإلجراءات المطلوبة من أجل التحسين:
إنشاء بنية أساسية لتنفيذ نظام فوترة جديد، بحلول عام 2011 		•

تنفيذ نظم معلومات صحية متكامل لتمكين تتبع النواتج والمدخالت والمخرجات )بما  		•

في ذلك نظام المجموعات المترابطة التشخيصية “DRG”(، بحلول عام 2012  

 3.6 رفع مستوى قدرات  الموارد البشرية في وزارة الصحة 

حددت وزارة الصحة حجم النقص في الكوادر الصحية المتخصصة والمؤهلة في البحرين، حيث 
يشكل هذا النقص عائقا أمام استدامة خدمات الرعاية الصحية، وعليه ستقوم الوزارة بتطوير 
آليات  باعتماد  الوزارة  ستقوم  الخطة،  هذه  من  وكجزء  التحدي.  هذا  لمواجهة  خطة  وتنفيذ 
لالحتفاظ بالكوادر الصحية المتخصصة والموهوبة من خالل إتاحة المزيد من الفرص للتطوير 
المهني، وإلدارة أداء الموظفين، مع األخذ في االعتبار إحداث تغييرات على أجور الموظفين لتلبية 

النقص في التوظيف.

و ستدعم وزارة الصحة أيضًا مؤسسات التعليم العالي بما في ذلك كلية العلوم الصحية لتصل 
إلى القدرة الكافية في إعداد الكوادر الصحية المتخصصة والمؤهلة لتلبية احتياجات البحرين. 
وتماشيًا مع التوصيات األخيرة ألجندة مملكة البحرين لتطوير التعليم العالي،ستدفع الوزارة 
باتجاه جعل كلية العلوم الصحية كلية جامعية إلجراء تغييرات في عملياتها لتمكينها من 

لعب دور أكبر في تطوير القوى العاملة في القطاع الصحي.

اإلجراءات المطلوبة من أجل التحسين:
الرعاية  في  المتخصصين  من  كاف  عدد  تخريج  في  الصحية  العلوم  كلية  إمكانات  تعزيز  		•

لكلية  وتحويلها  البحرين  جامعة  إلى  الصحية  العلوم  كلية  تبعية  نقل  خالل  من  الصحية 
جامعية بحلول عام 2013
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زيادة الوعي بالحاجة لتدريب المتخصصين في الرعاية الصحية مع وزارة التربية والتعليم  		•

ومؤسسات التعليم العالي ووضع اتفاقات تعاونية مع هذه المؤسسات لضمان اإلمدادات   
من الفنيين المؤهلين تأهياًل كافيًا لتلبية احتياجات الوزارة.  

مراجعة الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة لتحسين األداء واستقطاب المواهب ونشر  		•

سياسة إدارة و تدريب المواهب، بحلول عام 2014  
وضع وتنفيذ نظام إدارة األداء لموظفي وزارة الصحة والتي ترتبط مع التدريب بحلول عام 2012  		•

 4.6 تحسين نظم الشراء وإدارة الموارد في وزارة الصحة 

كبيرة  نفقات  التكنولوجيا  أو  المعدات  أو  األدوية  من  سواء  الصحية  المشتريات  تستهلك 
وكفاءة  فعالية  زيادة  تستهدف  جديدة  برامج  بإدخال  الوزارة  تسعى  التوفير  فرص  ولزيادة 

وشفافية نظم الشراء و توجيه بعض النفقات إلى االحتياجات ذات األولوية.

اإلجراءات المطلوبة من أجل التحسين:
وضع سياسة إلدارة المشتريات والمخزون الذي يغطي مستودع استراتيجي جديد، بحلول  		•

عام 2013
.)WMS( تنفيذ نظام إدارة المستودعات 		•

تحسين وسائل النقل للمواد المخزنة. 		•

5.6 صيانة وتطوير البنية التحتية لوزارة الصحة 

بالرغم من أن الدور الرئيسي لوزارة الصحة سيكون في وضع السياسات و األنظمة الصحية إال 
أنها ستستمر في تطوير المرافق للرعاية الصحية لتحسين رعاية و ضمان سالمة المرضى، 
وبيئة العمل للموظفين. وسيشمل هذا،  تجديد وإصالح وصيانة البنية التحتية في المراكز 

الصحية وفي مجمع السلمانية الطبي وغيرها من المرافق الصحية بالوزارة. 

اإلجراءات المطلوبة من أجل التحسين:
تطوير الخدمات الهندسـية وتحســين  النظــام االحتياطــي لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة   		•

للمستشفيات والمراكز الصحية، بحلول عام2012  
تطوير جرد المعدات الطبية وتطبيق نظام صيانة الحاسوب، بحلول عام 2012 		•

تطوير النظام االحتياطي لتوليد الطاقة الكهربائية في المرافـق األولية والثانويـة، بحلـول  		•

عام 2012  
تنفيذ خطة ترميم المستشفيات والمراكز الصحية، بحلول عام 2012 		•
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 1.1.  تعزيز نظام الرعاية الصحية األولية من 
خالل الكشف المبكر والوقاية

و  إنشاء  الخدمات.  في  التنسيق  تعزيز   •
الدوري و األصحاء  الفحص  تشغيل عيادات 

في كل محافظة
رفع مستوى الوعي للسكان. حصول ٪30   •
من النساء المسجلين فوق سن األربعين 
على الفحص الدوري لسرطان الثدي و عنق 

الرحم
لألمراض  متخصصة  عيادات   10 تشغيل   •
الصحية  الـــرعـــايـــة  فـــي  ــة  ــدي ــع ــم ال ــر  ــي غ

األولية 

 
والخطط  السياسات  وتعزيز  إعـــداد   .1.2
الوطنية للوقاية من األمراض غير المعدية 

ومكافحتها
خطط  و  وطنية  سياسات  تعزيز  و  وضع   •
غير  ـــراض  األم على  السيطرة  و  للوقاية 

المعدية
للوقاية  الوطنية  السياسة  إطار  تنفيذ   •

والسيطرة على األمراض غير المعدية
المعدية  غير  لألمراض  لجنة  تأسيس   •
الــبــرامــج  و  األنــشــطــة  ـــد  رص و  لتنسيق 

المتعلقة.
وضــع  ســيــاســات  تنفيذ  ـــدء  وب تــطــويــر   •

العالمات الغذائية والتغذية
 

1.3   تشجيع أنماط الحياة الصحية للتقليل 
من األمراض غير المعدية

لتشجيع  وطــنــيــة  عــمــل  خــطــة  وضـــع   •
عددا  تشمل  التي  الصحية،  الحياة  أنماط 
الزمنية  األطــر  ذلــك  في  بما  البرامج،  من 

ومؤشرات األداء الرئيسية

على  الحفاظ  أواًل: 
من  السكان  صحة 
الصحة  تعزيز  خالل 

والوقاية

2016 - 2011

2016 - 2011

2014 - 2011

الوكيل المساعد للرعاية 
األولية والصحة العامة

الجدول المبادرةالهدف االستراتيجي
المسئول عن المبادرةالزمني

تنفيذ جدول األعمال
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2014 - 2011

إدخال برامج /مبادرات لمكافحة التدخين   •
لتحقيق  القطاعات  جميع  مع  بالتنسيق 
بين  التدخين  انتشار  معدالت  خفض  هدف 

البالغين من 20٪  إلى ٪17
النشاط  لتعزيز  /مــبــادرات  برامج  إدخــال   •
القطاعات  جميع  مــع  بالتنسيق  البدني 
انتشار  مــعــدالت  خفض  هــدف  لتحقيق 

السمنة من36 ٪ الى 33 ٪
اتباع  و  الصحة  تحسين  بــرامــج  ادخـــال   •
والتنسيق  بالتعاون   / صحي  غذائي  نظام 
مع جميع القطاعات من أجل زيادة النسبة 
المستهلكين  الــســكــان  ــن  م الــمــئــويــة 
في  مــرة  مــن  أكثر  والــخــضــروات  للفواكه 

اليوم من النسبة الحالية 50 ٪ إلى 53 ٪ 
طب  خدمات  تعزيز  برنامج   18 توسيع   •
األسنان في خمسة مراكز صحية لتغطية 
مواصلة  المستهدفة -  الفئة  مــن   ٪  30
المدارس  في  الصحة  تعزيز  برامج  تقوية 

وأماكن العمل 

المعدية  األمراض  ضد  الحماية  تعزيز     1.4  
واألمراض الناشئة حديثا ً

االســتــمــرار فــي الــوقــايــة مــن األمـــراض   •
معدل  على  الحفاظ  خــالل  مــن  المعدية 
تزيد  الــذيــن  األطـــفـــال  مــن   ٪99 تلقيح 

أعمارهم عن خمس سنوات
تعزيز نظام رصد األمراض المعدية.  •

وتسهيل  متسقة،  تقارير  النظام  وسيوفر 
لتحليل  الفرصة  وإتاحة  المعلومات  جمع 

البيانات
التي  األولوية  التركيز ذات  تحديد مجاالت   •
مجموعة  أساس  على  معالجتها،  يتعين 
في  عليها  المتفق  التقييم  معايير  مــن 
مجال األمراض السارية، وإعداد خطة عمل 

الجدول المبادرةالهدف االستراتيجي
المسئول عن المبادرةالزمني
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لمعالجة المجاالت ذات األولوية
وضمان  والطوارئ،  الكوارث  خطط  تنفيذ   •
وإدارة  المصلحة  أصــحــاب  بين  التنسيق 

فعالة لألزمة
المختبرات  خــدمــات  وتحسين  تطوير   •

القائمة
الدولية  الــقــواعــد  وتنفيذ  ــد  رص تعزيز   •

للصحة العامة 

 1.2 تكامل الخدمات في وزارة الصحة
لدمج  إستراتيجية  تنفيذ  وبــدء  تطوير   •
الصحة، وتتضمن كل واحدة  وزارة  خدمات 

من المسائل التي هي قيد 1.2 
 

الصحة  وزارة  بين  الخدمات  تكامل     2.2
والمؤسسات الحكومية األخرى

لدمج  استراتيجية  تنفيذ  وبــدء  تطوير   •
الرعاية  خدمات  من  وغيرها  الصحة  وزارة 
واحدة  كل  وتتضمن  الحكومية،  الصحية 

من المسائل التي هي قيد 2.2 

 3.1    ضمان التزام وزارة الصحة بمتطلبات 
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 

NRHA الصحية
بناء قدرات وزارة الصحة لضمان االمتثال   •

NRHA لتلبية متطلبات

الجدول المبادرةالهدف االستراتيجي
المسئول عن المبادرةالزمني

ثانيًا: تكامل 
الخدمات  في 

النظام الصحي

الوكيل

جميع الوكالء 
المساعدين

مكتب الوزير ثالثًا: الجودة أواًل

2011

2011

2012
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الصحة  وزارة  مرافق  اعتماد  مواصلة   3.2
ذات الصلة.

الالزمة  اإلجراءات  كل  الصحة  وزارة  تأخذ   •
لتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير االعتماد 
السابقة للحفاظ على اعتماد منشآتها بعد 

زيارة 2011 و المضي قدما. 
 

مختلف  في  المرضى  سالمة  زيــادة   .3.3
مرافق وزارة الصحة

الــدالئــل  ــث  ــدي ــح وضـــع ومــراجــعــة وت  •
ـــة الــســريــريــة وغــيــر الــســريــريــة  ـــادي اإلرش
مختلف  في  العلمية  للبراهين  المستندة 

جوانب الرعاية الصحية للمرضى.
لسالمة  البروتوكوالت  وتنفيذ  تصميم   •

المرضى 

3.4 تعزيز ثقافة ضمان الجودة في مختلف 
مرافق وزارة الصحة

ذلك  و  العدوى  مكافحة  برنامج  تعزيز   •
الحوادث  عن  التبليغ  و  الضبط  آلية  بتطوير 

والحوادث الجانبية. 
الجودة  لضمان  جديد  إطار  وتنفيذ  وضع   •
والقطاعات  الصحة  وزارة  أقسام  و  إلدارات 

لضمان فعالية وكفاءة الخدمات 
 

مرافق  إلــى  الوصول  فــرص  تحسين      .4.1
وزارة الصحة للرعاية الصحية األولية

االكتظاظ  مــن  للحد  خــطــوات  ــخــاذ  ات  •
الصحية  الــخــدمــات  طلب  فــي  السكاني 
الصحية  المراكز  من  عدد  بناء  خالل  من 

الجديدة وتشغيل ثالثة مراكز جديدة

الجدول المبادرةالهدف االستراتيجي
المسئول عن المبادرةالزمني

الوكيل المساعد 
للرعاية األولية 
والصحة العامة

رابعًا: وصول 
الجميع إلى خدمات 

الرعاية الصحية

2011

2012

2016 - 2011

2012 - 2011
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تخصصية  إضــافــيــة  ــادات  ــي ع  5 فــتــح    •
مجمع  إلــى  ــة  ــال اإلح مـــرات  مــن  للتقليل 

السلمانية الطبي
تشغيل مركزين صحيين إضافين لمدة   •

24 ساعة 

مرافق  إلــى  الوصول  فــرص  تحسين    4.2  
الصحية  الرعاية  مجال  في  الصحة  وزارة 

الثانوية والثالثية 
 ،٪25 بنسبة  المتنقلة  الخدمات  زيــادة   •
المتاحة،  السيارات  عــدد  ــادة  زي خــالل  من 

والموظفين، وبحلول عام 2011
سيارة  لطلب  االستجابة  زمــن  تقليل   •
اإلسعاف من 13 دقيقة إلى 10  دقائق بحلول 

عام 2011
عام  في  أدخلت  التي  للتحسينات  وفقًا   •
2005، والحفاظ على انخفاض قوائم االنتظار 
والثالثية  الثانوية  الصحية  الرعاية  لخدمات 
في مرافق وزارة الصحة، بما في ذلك العالج 
الجراحية  للعمليات  الطارئ  غير  الصحي 
و  العيون  جراحة  و  السرطانية  و  العامة 
ألمــراض  اإلشعاعية  الفحوص  و  العظام 

القلب  

وضع  فــي  الصحة  وزارة  دور  تعزيز    5.1.
السياسات.

قدرات  لتعزيز  التحتية  البنية  تحسين   •
 ، الصحية  السياسات  وضع  في  الصحة  وزارة 
واإلجــراءات  الهياكل  تطوير  ذلك  في  بما 

والنظم والموارد البشرية
صياغة رؤية واضحة لمستقبل دور وزارة   •
السياسات  في  الفجوات  وتحديد  الصحة، 
الوطنية  السياسة  وثيقة  ونشر  الصحية، 

للصحة 

الجدول المبادرةالهدف االستراتيجي
المسئول عن المبادرةالزمني

خامسًا: تعزيز دور 
وزارة الصحة في 
وضع السياسات 

والحوكمة

الوكيل المساعد 
للمستشفيات

الوكيل المساعد 
للتدريب والتخطيط

2011

2012
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.5.2  توافق الحوكمة في مجمع السلمانية 
الطبي مع أفضل الممارسات الدولية

وضع وتنفيذ خطة انتقالية لضمان توافق   •
الممارسات  أفضل  مع   SMC حوكمة   

الدولية
مجلس  أعضاء  تعيين  يتم  أن  من  تأكد   •

SMC اإلدارة والرئيس التنفيذي
وزارة  بين  األداء  مؤشرات  على  االتفاق   •

 SMC  الصحة ومجلس إدارة

المستشفيات  في  الحوكمة  توافق      5.3
الممارسات  أفضل  مع  األخــرى  والوحدات 

الدولية
على  والحصول  القانوني  اإلطـــار  وضــع   •
الموافقات الالزمة لتنفيذ الترتيبات اإلدارية 

الجديدة
اإلدارة  مجلس  أعضاء  أن  من  التأكد   •
مؤشرات  و  األدوار  ووضــع  تعيينهم،  يتم 
الصحة  وزارة  بين  عليها  المتفق  األداء 

والمجلس. 

على  القائمة  الــقــرارات  اتخاذ  ضمان     5.4  
المعرفة في وزارة الصحة

إدارة  في  الصحية   للبحوث  وحدة  إنشاء   •
التخطيط الصحي في الوزارة

ــد  ــتــحــدي ل ــم رســـمـــي  ــي ــي ــق ت إجــــــــراء   •
أساس  على  للسكان  الصحية  االحتياجات 

منتظم 

الجدول المبادرةالهدف االستراتيجي
المسئول عن المبادرةالزمني

الوكيل المساعد 
للمستشفيات

الوكيل المساعد 
للمستشفيات

الوكيل المساعد 
للتدريب والتخطيط

2012

2012 - 2011

2012 - 2011
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5.5   تحسين جمع واستخدام المعلومات 
الصحية في أنحاء وزارة الصحة

التحتية  البنية  متطلبات  مجال  تحديد   •
وذلك  وتعزيزه  شامل  معلومات  لنظام 
الرئيسية  المعنية  الجهات  مع  بالتعاون 

والبدء في تنفيذ أعماله الجديدة 

5.6   دعم تشغيل الهيئة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية

لتنظيم  الوطنية  الهيئة   NHRA دعم   •
الخبرات  توفير  خالل  من  الصحية  المهن 
والموارد البشرية إلى أن تستطيع أن تعمل 

بكامل طاقتها 

5.7  إقامة شراكات مع القطاع الخاص
تحديد المجاالت المطلوب فيها التعاون   •
عام  بحلول  الخاص  القطاع  مع  والشراكة 

2011
للخطة  وفـــقـــًا  الــتــنــفــيــذ  أعـــمـــال  ـــدأ  ب  •
األربع  السنوات  مدى  على  عليها  المتفق 

التالية 

لتمويل  جديد  نموذج  وتبني  تطوير     6.1
الرعاية الصحية

التمويل  خيارات  لتقييم  دراســة  إجــراء   •
االستراتيجي

لــلــخــيــار  الـــفـــعـــال  ــذ  ــي ــف ــن ــت ال ضـــمـــان   •
المحدد 

الجدول المبادرةالهدف االستراتيجي
المسئول عن المبادرةالزمني

سادسًا: استدامة 
الخدمات الصحية

الوكيل المساعد 
للتدريب والتخطيط

كل الوكالء 
المساعدين

الوكيل المساعد 
لشؤون الموارد 
المالية والفنية

الوكيل

2011

2011

2012

2014 - 2011
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المالية  الــمــوارد  استخدام  تحسين     6.2
وإدارة التكاليف في وزارة الصحة

إنشاء بنية أساسية لتنفيذ نظام فوترة   •
جديد

متكامل  صحية  معلومات  نظم  تنفيذ   •
لــتــمــكــيــن تــتــبــع الـــنـــواتـــج والــمــدخــالت 
ـــمـــا فـــي ذلــــك نــظــام  ـــمـــخـــرجـــات )ب وال

 )DRG

البشرية  الموارد  قدرات  مستوى  رفع     6.3
في وزارة الصحة

العلوم الصحية في  تعزيز إمكانات كلية   •
في  المتخصصين  مــن  كــاف  عــدد  تخريج 
الرعاية الصحية من خالل استقاللية الكلية

ــب  ــدري ــت ل بـــالـــحـــاجـــة  الــــوعــــي  زيـــــــادة   •
الرعاية الصحية مع وزارة  المتخصصين في 
التعليم  ومؤسسات  والتعليم  التربية 
هذه  مــع  تعاونية  اتفاقات  ــع  ووض العالي 
المؤسسات لضمان اإلمدادات من الفنيين 
احتياجات  لتلبية  كافيًا  تأهياًل  المؤهلين 

الوزارة
مراجعة الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة   •
لتحسين األداء واستقطاب المواهب ونشر 

سياسة إدارة و تدريب المواهب
األداء  إدارة  نـــظـــام  ــذ  ــي ــف ــن وت ــــع  وض  •
مع  ترتبط  والــتــي  الصحة  وزارة  لموظفي 

التدريب 

الجدول المبادرةالهدف االستراتيجي
المسئول عن المبادرةالزمني

الوكيل المساعد 
لشؤون الموارد 
المالية والفنية

الوكيل المساعد 
للموارد البشرية 

،والخدمات

2012 - 2011

2012 - 2011
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الجدول المبادرةالهدف االستراتيجي
المسئول عن المبادرةالزمني

6.4   تحسين نظم الشراء وإدارة الموارد
 في وزارة الصحة

الــمــشــتــريــات  إلدارة  ســيــاســة  ـــع  وض  •
ــودع  ــت ــس ــي م ــط ــغ ـــــذي ي ـــزون ال ـــخ ـــم وال

استراتيجي جديد
)WMS( تنفيذ نظام إدارة المستودعات  •

ــواد  ــم ــل ل ــل  ــق ــن ال ـــل  ـــائ تــحــســيــن وس  •
المخزنة 

لوزارة  التحتية  البنية  وتطوير  صيانة    6.5  
الصحة

وتحسين  الهندسية  الخدمات  تطوير   •
المستشفيات  فـــي  الــــطــــوارئ   ــة  ــاق ط

والمراكز الصحية
وتطبيق  الطبية  المعدات  جرد  تطوير   •

نظام صيانة الحاسوب
تطوير نظام طاقة الطوارئ في المرافق   •

األولية والثانوية
المستشفيات  ترميم  خطة  تنفيذ   •

والمراكز الصحية 

الوكيل المساعد 
للموارد البشرية 

،والخدمات

الوكيل المساعد 
لشؤون الموارد 
المالية والفنية

2012 - 2011

2012
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لمزيد من المعلومات:
وزارة الصحة، إدارة التخطيط الصحي 

الوكيل المساعد للتدريب والتخطيط
هاتف 17286275 973+ فاكس 17286608 973+ ص.ب. 12 

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


