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صاحب السمو امللكي

صاحب اجلاللة

صاحب السمو امللكي

األمري سلمان بن محد آل خليفة

امللك محد بن عيسى آل خليفة

األمري خليفة بن سلمان آل خليفة

وىل العهد نائب القائد األعلى

ملك مملكة البحرين

رئيس الوزراء

النائب األول لرئيس جملس الوزراء
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كلمة الوكيل املساعد للرعاية األولية والصحة العامة

” التقرير السنوي إلدارة الصحة العامة“ هو أفضل طريقة لتوثيق عام كامل من
العطاء املتواصل ،واألحداث اهلامة اليت عادة ماتشكل حتديات جديدة ومثرية جلميع
منتسيب اإلدارة.
تلعب وزارة الصحة يف البحرين الدور الرئيسي يف حتويل املرض إىل الصحة،
وتقدم خدمات الرعاية األولية والصحة العامة من خالل براجمها املختلفة أهم أنظمة
الوقاية يف مملكة البحرين.
وتتوجه وزارة الصحة لتقوية اخلدمات اليت تركز على احلفاظ على صحة جيدة من
خالل دعم العامة ومتكينهم من السيطرة بشكل أفضل على حالتهم الصحية ،لذلك
فإن خدمات الصحة العامة تعترب من أهم اخلدمات الرئيسية الواجب الرتكيز عليها لرفع
املستوى العام لصحة اجملتمع البحريين.
أنه ملن دواعي سرورنا أن نعلن إصدار هذا التقرير السنوي للصحة العامة
ونشارككم أهم إجنازاتنا وإسرتاتيجياتنا.

الدكتورة مريم عذبي اجلالمهة
الوكيل املساعد للرعاية األولية والصحة العامة
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كلمة مدير إدارة الصحة العامة
قدمت إدارة الصحة العامة على مدار العام املاضي العديد من الربامج
اجلديدة ،وطورت العديد من الربامج املوجودة وواصلت برامج ومشاريع أخرى
لدعم العامة يف اجملتمع البحريين ومساعدهتم على اختاذ أفضل اخليارات الصحية .
لقد قدمت اإلدارة برامج متنوعة سامهت يف متكيننا مجيعاً من حتسني ومحاية
صحتنا اخلاصة بنا كأفراد ،وصحة عوائلنا ،وجرياننا ،وأصدقائنا ،واجملتمع بأسره.
وقد تنوعت تلك الربامج لتشمل محالت التحصني بالتطعيم ،ومكافحة األمراض
املعدية واألمراض غري املعدية ،ومكافحة التدخني ،والتغذية وسالمة الغذاء
وصحة البيئة والصحة املدرسية إضافة إىل األنشطة الوقائية التثقيفية والتدريبية
األخرى إىل جانب التحاليل املختربية املتنوعة.
ويأتي هذا التقرير ليوثق جناحنا وملشاركتكم هنجنا الذي نعمل من خالله
لتمكني اجملتمع والشركاء احملليني للوصول ألفضل املستويات من الصحة والعافية.
وحنن نتطلع إىل اإلستمرار يف العطاء وتطوير ما أجنزناه حتى اآلن ومواصلة حتقيق
أهداف الصحة العامة معاً كفريق واحد لرفع صحة ورفاهية جمتمعنا.
الدكتورة مريم إبراهيم اهلاجري
مدير إدارة الصحة العامة
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نتقدم بالشكر اجلزيل لفريق العمل ولكل من ساهم يف إصدار هذا التقرير السنوي ،وعلى األخص:
الدكتورة مريم إبراهيم اهلاجري

املراجعة العامة واإلعتماد النهائي

السيـــــــــدة منــــال الصـــــــرييف

اإلعداد والتنسيق العام وتعديل النص
إعداد النص األساسي واإلعتماد األويل

السيدة إهلام عتيق

شــكـــر وتقـــــديــــــر

السيدة منــال الصـــرييف

األستاذة رحاب الرفاعي

الدكتور عبد احلسني العجمي

الدكتورة جليلة السيد جواد

الدكتورة إجالل العلوي

الدكتورة بسمة الصفار

السيدة عفيفة بدر

السيدة رجاء السلوم

فيصل الساري

حممد سلمان احلداق

الدكتور عباس سلمان

السيدة مجيلة غزوان

الدكتورة إميان حاجي

السيد مصطفى عباس

الدكتور عادل الصياد

الدكتورة منى املوسوي

علي املوايل

خليل إبراهيم

الدكتورة كربى السيد ناصر

الدكتور مسري احلداد

عبد العزيز اخلدري

عبد احملسن جاسم علي

قاسم العرييب

السيدة مريم العامر
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السيدة مجيلة حممد
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السيدة أجماد غامن

الدكتورة نادية غريب
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إدارة الصحة العامة

اجلزء األول
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تعريف الصحة العامة
تعرّ الصحة العامة بأهنا:

"علم وفن الوقاية من األمراض ،إطالة احلياة واالرتقاء بالصحة من خالل اجلهود املنظمة

للمجتمع"

املـهام الرئيسية


:

تقييم الصحة العامة للمواطنني ووضع ومتابعة وحتديث الربامج اهلادفة لتعزيزها.



وضع التشريعات والسياسات واملعايري واإلجراءات الصحية الالزمة حلماية العامة واحلد من



متابعة تطبيق التشريعات والسياسات واملعايري واإلجراءات الصحية وحتديثها حسب



تطبيق ومتابعة القرارات الصحية الدولية حسب الوضع الصحي يف البالد.

إنتشار األمراض بينهم وتعزيز صحتهم.
احلاجة.


ترخيص املشاريع اخلاصة ذات العالقة بالصحة العامة مثل املطاعم والصالونات والفنادق

ومراقبتها واملوافقة على استمرارها يف حال استيفائها للمعايري والشروط.
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الرؤيـــــــــــــــة

حصول مجيع السكان جبميع فئاهتم العمرية يف مملكة البحرين على اخلدمات الصحية الوقائية

الشاملة ذات اجلودة العالية مدى احلياة.

الرســـالـــة

تسعى إدارة الصحة العامة لضمان توفري خدمات صحية وقائية ذات جودة عالية ومنظمة

ومتكاملة ومستدامة ويف متناول مجيع السكان يف اململكة ،وتتوىل دوراً رئيسياً يف وضع السياسات
الصحية وقياس تنفيذها وضمان االستخدام األمثل للموارد بأكرب قدر ممكن من الكفاءة والفعالية

من أجل تقديم خدمات صحية وقائية ذات معايري معتمدة ومبنية على األدلة والرباهني العلمية.

وهذه الرؤية والرسالة مرتبطة باستمرارية حتسني الصحة والرؤية االقتصادية .3222

اهلد األساسي

تعزيز أمناط احلياة الصحية ومكافحة األمراض يف اجملتمع من خالل خدمات جمتمعية شاملة تتجاوب
مع حاجات العامة وتضمن االستخدام الفاعـل للمـوارد العلميـة والطاقـات البـشرية وتقـدم خـدمات

وقائية ذات مستوى عايل من الكفاءة واجلودة.

األهدا األسرتاتيجية
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الوقاية ومراقبة واحلد من انتشار األمراض املعدية وغري املعدية.

تعزيز وتشجيع سلوكيات أمناط احلياة الصحية.
منع اإلصابات.

احلماية من املخاطر املهنية والبيئية.

اإلستجابة للكوارث والطوارئ.

احلفاظ على وجود سجالت دقيقة ومعلومات عالية الكفاءة.
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اهليكل التنظيمي إلدارة الصحة العامة

اهليكل التنظيمي إلدارة الصحة العامة ضمن وزارة الصحة
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اهليكل التنظيمي إلدارة الصحة العامة
اهليكل التنظيمي الداخلي إلدارة الصحة العامة وأقسامها
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خدمات إدارة الصحة العامة
يتم تقديم خدمات إدارة الصحة العامة من خالل أقسامها الرئيسية وتشمل هذه اخلدمات:









مراقبة احلالة الصحية العامة للمجتمع لتقييم أهم املشاكل الصحية.

تشخيص املشاكل الصحية واألخطار املنتشرة بني العامة والتحقيق يف أسباهبا.

تعزيز ومحاية الصحة العامة للمواطنني واملقيمني والزائرين.

توثيق الشراكة الصحية اجملتمعية على األصعدة احمللية والدولية.
وضع االسرتاتيجيات والسياسات ذات العالقة بالصحة العامة.
تنفيذ القوانني والقرارات اليت تؤمن محاية العامة من األمراض.

تقييم ومراقبة اخلدمات الصحية الوقائية املقدمة.

وضع اخلطط املستقبلية من خالل النتائج العلمية للبحوث املستمرة وبرامج الرتصد الصحية.

مالحظة:

يف الصفحات التالية ،سيتم تقديم معلومات أساسية عن كل قسم أو وحدة يف اإلدارة ،إضافة ألهم

اإلحصاءات ،وسيتم إدراج معظم إإلحصاءات بإعتماد الربع سنوي على النحو التايل:

الربع األول  (Q1) :يناير  -مارس
الربع الثاني  (Q2) :أبريل  -يونيو

الربع الثالث  (Q3) :يوليو  -سبتمرب
الربع الرابع  (Q4) :أكتوبر -ديسمرب

ما مل يذكر خال ذلك.
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وحدة إدارة املوارد

اجلزء الثاني
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الرؤية

الريادة يف تقديم خدمات إدارية ومالية شاملة ومتكاملة.

تقديم اخلدمات اإلدارية واملالية الشاملة واملتميزة ،لتلبية احتياجات موظفي إدارة الصحة العامة،
من خالل االستخدام األمثل للموارد البشرية واملادية ،لتحقيق أهدا وزارة الصحة بكفاءة

وفعالية.

الرسالة

هتد الشئون اإلدارية بإدارة الصحة العامة إىل بناء بيئة عمل إدارية و مالية مالئمة و فاعلة من
خالل تقديم خدمات إدارية و مالية تليب احتياجات منسوبي اإلدارة ،واألخذ مببدأ العمل بروح

الفريق الواحد .وتعمل على توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كافة أعماهلا .و تقوم

بتطوير خطة اسرتاتيجية لتنظيم األعمال اإلدارية واملالية لإلدارة ووضوح املهام وتبسيط اإلجراءات
وتصميم مناذج العمل جلميع األقسام التابعة هلا .وتعمل على تنمية القدرات البشرية بأفضل

األساليب اإلدارية املتبعة يف معايري اجلودة الشاملة.

الغاية


تتطلع الشئون اإلدارية يف إدارة الصحة العامة إىل وضع أسس سليمة للعمل اإلداري واملايل يف



رفع مستوى كفاءة املوظفني واكتساهبم معار جديدة وتعزيز مهاراهتم.

اإلدارة وتعمل على حتقيق األهدا املرجوة.



17

االرتقاء بإدارة الصحة العامة لتكون بيئة أكثر جذبا للكفاءات اإلدارية املتميزة

2014

Public Health Annual Report

املهام األساسية


التنسيق واملتابعة مع إدارة املوارد البشرية بالوزارة يف كل ما خيتص بالتوظيف وشؤون املوظفني

منذ تقدميهم لاللتحاق باخلدمة مرورا بإجراءات تعيينهم وانضمامهم لطاقم الصحة العامة وحلني

تقاعدهم.


التنسيق واملتابعة مع إدارة املا لية بالوزارة يف كل ما خيتص بامليزانية املقررة إلدارة الصحة العامة



التنسيق واملتابعة مع إدارة األجهزة واملواد بالوزارة لتزويد إدارة الصحة العامة بأقسامها املختلفة

مثل الرواتب واألثاث واألجهزة وغريها .
باألجهزة واملعدات املطلوبة .

 التنسيق واملتابعة مع األقسام األخرى ذات العالقة مثل إدارة اخلدمات وإدارة اهلندسة والصيانة .
 اإلشرا العام على اخلدمات اجلانبية يف اإلدارة مثل التنظيفات والزراعة واملواصالت .

األهداف االسرتاتيجية

تسعى وحدة الشئون اإلدارية جاهدةً أن تكون متميزةً على وزارة الصحة يف أداء دورها االسرتاتيجي يف إدارة

الصحة العامة ليصبح املكان األفضل الستقطاب و توظيف الكوادر البشرية و تطويرها و تعظيم القيمة املضافة
للموارد البشرية بشكل يسهم يف حتقيق رؤية و مهمة و أهدا وزارة الصحة.

إن اسرتاتيجية وحدة الشئون اإلدارية يف إدارة الصحة العامة تنبثق من اسرتاتيجية و رؤية وزارة الصحة املرتبطة

برؤية مملكة البحرين الوطنية  3222و اسرتاتيجية حتسني الصحة ( ، )3228-3222حيث ميكن تلخيص هذه
االسرتاتيجيات كما يلي:

اهلد االسرتاتيجي االول – استدامة اخلدمات الصحية:
التخطيط الفعال لالحتياجات من القوى العاملة مبا يتناسب مع متطلبات العمل و التوجهات االسرتاتيجية إلدارة

الصحة العامة

مؤشرات األداء
عدد الدراسات اليت يقوم هبا القسم لتطوير اهليكل التنظيمي لإلدارة.
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اهلد االسرتاتيجي الثاني – استدامة اخلدمات الصحية

تنويع مصادر احلصول على الكوادر املؤهلة و اتباع األساليب احلديثة يف استقطاب واختيار القوى

العاملة من ذوي الكفاءات لرفد إدارة الصحة العامة بالكوادر اليت تسهم يف حتقيق أهدا و رؤية

وزارة الصحة ،واحملافظة على القوى العاملة املؤهلة

مؤشرات األداء

مدى إجناز األهدا املوضوعة يف خطط العمل السنوية.

اهلد االسرتاتيجي الثالث – اجلودة أوال

توفري قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة جلميع منتسيب إدارة الصحة العامة وتقديم أفضل ما ميكن من
خدمات للموظفني.

مؤشرات األداء

توفر إحصاءات موثوق هبا وسريعة عند احلاجة اليها
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األهداف الرئيسية

 االرتقاء مبستوى اخلدمات اإلدارية و املالية املقدمة ملنسوبي إدارة الصحة العامة واالستمرار يف
حتسينها.



العمل على متابعة املوازنة السنوية وحث األقسام علي االلتزام هبا.

 تطوير وحتسني جودة ضبط حضور وانصرا املوظفني والتأكد من إغالق الرواتب شهريا.

 متابعة تطبيق األنظمة واللوائح اإلدارية بكافة األقسام التابعة وفق معايري ديوان اخلدمة املدنية.

 توظيف تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت يف مجيع اخلدمات اإلدارية من خالل حوسبة اإلجراءات
اإلدارية وتطوير الربامج احملوسبة املستخدمة مبا يتواكب مع التطورات التكنولوجية احلديثة.

 العمل على احلفاظ على ممتلكات اإلدارة الثابتة واملتحركة باستمرار مبا يضمن استمرارية العمل
بشكل فعال.

 املشاركة يف اللجان املختصة واليت تكون إدارة الصحة العامة عضوا فيها.

 التنسيق مع اجلهات املختصة باإلدارة لطرح املقرتحات الالزمة لتطوير مستوى أداء املوظفني بكافة
األقسام.

 العمل على حفظ بيانات املوظفني يف سجالت سرية.

 العمل على تزويد اإلدارة العليا باملعلومات اإلدارية الدقيقة واحملايدة والفرضية الالزمة الختاذ
القرارات واختيار البديل األفضل من البدائل املتاحة.
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اهليكل التنظيمي وحدة الشئون اإلدارية

موظفي وحدة الشئون اإلدارية

حسب اهليكل التنظيمي

الوضع احلايل
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إحصائيات الوحدة
اإلجراء

22

العدد

احلوافز واملكافآت

901

الرتقيات

53

التحويالت

91

التعيينات اجلديدة

1

التقاعد

19

االنابات

981

االجازات

1138

2014

Public Health Annual Report

الربامج واملشاريع املستقبلية لوحدة إدارة املوارد
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مكتب الشئون القانونية

اجلزء الثالث
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اجنازات الشئون القانونية بإدارة الصحة العامة
أوال:


متابعة وتعديل القوانني الصحية والقرارات الوزارية.



متابعة مشروع قانون الصحة العامة رقم  2لسنة  2272وتعديله باحلضور مع جلنة اخلدمات مبجلس
النواب مبا يتماشى مع متطلبات الوقت احلايل.



متابعة مقرتح تعديل بعض أحكام قانون مكافحة التدخني رقم  8لسنة  3222وذلك بإضافة
العديد من املواد الستيفاء أوجه القصور.



متابعة املشروع بقانون لتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم  2لسنة  2282بشأن مراقبة األغذية
املستوردة.



تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم  82لسنة  3226بشأن اشرتاطات املقاهي واملطاعم اليت
تقدم التبغ ومشتقاته ألغراض التدخني.



25
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ثانياً:
إعداد ورشات عمل ملفتشي إدارة الصحة العامة بكافة األقسام ممن يتمتعون بصفة الضبطية
القضائية لتعريفهم مبفهوم الضبطية القضائية وكيفية إعداد حماضر الضبط القضائي للمخالفني متهيد ًا
إلحالتهم للنيابة العامة.
ثالثاً:
دراسة القوانني املرتبطة وذات الصلة بقانون الصحة العامة رقم  2لسنة  2272بقانون احلجر
البيطري مما يرتتب عليه نقل االختصاص بالرقابة على اللحوم عند املنافذ إىل وزارة البلديات بد ًال
من وزارة الصحة اليت يبدأ دورها داخلي ًا باألسواق وذلك ليتم الكشف على اللحوم عند املنافذ
من الطبيب البيطري طبقاً لقانون احلجر البيطري ومتابعة تنفيذ ذلك مع اإلدارة العليا باملنافذ.
رابعاً:
التواصل مع املواطنني للرد على استفساراهتم القانونية بشأن معامالهتم بالوزارة عن طريق الندوات
واللقاءات التشاورية املفتوحة كاللقاء ألتشاوري بغرفة التجارة مع السادة أصحاب املقاهي.

26

2014

Public Health Annual Report

خامساً:
حيث أن توجيهات معايل رئيس الوزراء بشان تأسيس مكتب لشكاوى املرضى بالوزارة وصدور
قرار بتشكيله من سعادة وكيل وزارة الصحة كان له بالغ األثر يف رضا العمالء واملرضى بالوزارة
حيث من خالله يتم إبداء الرأي القانوني يف كآفة الشكاوى الواردة وتصنيفها وإحالتها للجهة املعنية.
سادساً:
متابعة التوصيات الصادرة من ديوان الرقابة املالية واإلدارية بشأن شكاوى املرضى .
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اجلـ ـ ــودة و التــميـز

اجلزء الرابـ ــع
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املقدمة:
يستمر برنامج تنسيق اجلودة والتميز يف متابعة مشاريع التميز بإدارة الصحة العامة وعلى األخص:
 -2مشروع التفتيش الذكي (مت تدشينه منذ شهر أبريل عام ،)3223
 -3مشروع امللصق األخضر ( مت تدشينه منذ شهر أغسطس عام )3222
وقد مت إعتماد هذان املشروعان من قبل القيادة العليا بوزارة الصحة ،كما مت تبنيهما يف
إسرتاتيجية تطوير الصحة ،ومت إدراجهما أيضاً ضمن الربامج املقدمة من قبل وزارة الصحة لربنامج
عمل احلكومة لألعوام .3228 - 3222
إىل جانب املسئوليات واملهام األخرى ،فإن برنامج اجلودة والتميز ما زال يقدم الدعم الفين
والتقين ملشاريع التميز املذكورة وذلك من خالل املتابعة احلثيثة والتقييم املستمر إلحصائيات هذه
املشاريع وذلك لضمان إستمراريتها بأفضل صورة ممكنة والتغلب على املشاكل اليت قد تواجهها أوالً
بأول ،إضافة إىل رصد فرص التحسني والتطوير اليت ميكن العمل عليها باإلستناد على أفضل الدالئل
العلمية واملعرفية .

“ املعرفة قوة ،ولكن املشاركة املعرفية وإستعمال املعرقة يعدان أهم وأقوى“
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األهداف الرئيسية:
من أهم أهدا برنامج اجلودة والتميز:

 تقديم املساعدة العملية والتقنية والفنية ملشاريع التميز.

 العمل على تغيري طريقة تفكري العاملني على املشاريع من ردود األفعال إىل اإلستباقية.


تسهيل املشاركة املعرفية والتواصل ومقارنة املعلومات بني أقسام إدارة الصحة العامة وبني اإلدارة

وباقي اجلهات يف وزارة الصحة وبني وزارة الصحة والقطاعات الوطنية األخرى املطبقة لربامج

التميز احلكومية منها وغري احلكومية.

 وضع اخلطط الزمنية ملشاريع التميز و متابعتها لضمان اإللتزام باخلطط املوضوعة وحتقيق األهدا
املرجوة.

املهام واملسئوليات األساسية:
يقوم منسق اجلودة والتميز بإدارة الصحة العامة بالتايل:


عداد األهدا السنوية وحتديد معايري التميز واجلودة يف إدارة الصحة العامة.

 إجراء تقييم دوري لتسهيل املشاركة الفاعلة وتيسري تطبيق مفاهيم برنامج البحرين للتميز ونظام
اجلودة واألداء يف مجيع أقسام إدارة الصحة العامة.

 التنسيق والتعاون مع فريق وزارة الصحة لتنفيذ برنامج البحرين التميز.

 حتديد مناطق وفرص التحسني حسب أمهيتها وأولويتها ومتابعة تنفيذها.

 متابعة قياس العمليات الرئيسية املعززة لقيم الوزارة واملؤشرات املرتبطة هبا.
 مراجعة خمرجات القياس ومتابعتها مع األقسام واجلهات املعنية.

 العمل على تفعيل التطبيقات العملية لتثبيت ثقافة التميز كواقع عملي يف إدارة الصحة العامة
وحتويل فرص التحسني إىل منهجيات.

 العمل على تطوير منهجيات التكامل ،ودعم آليات التعلم وإدارة املعرفة.

 إعداد التقارير بناء على املؤشرات املعطاة من مجيع اقسام إدارة الصحة العامة.
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مشاريع التميز بإدارة الصحة العامة:
أوالً :مشروع محاية املستهلك من التسممات الغذائية
وهواملشروع املعرو بإسم ”التفتيش الذكي“:
لقد حافظ هذا املشروع على مكتسباته منذ أبريل عام  3223بل وقد تطور ليصبح مرتكزاً على
أرضاً صلبة وثابتة حتى بات من املكونات الرئيسية للخطط واإلسرتاتيجيات يف قسم مراقبة األغذية.

غاية املشروع:
تقليل إحتمالية التتسممات الغذائية

أهداف املشروع:
 رفع مستوى الشراكة اجملتمعية
 حتويل التفتيش العقابي إىل تفتيش ذكي
 تعزيز محاية املستهلك

أهم إجنازات املشروع:
 مت قبول املشروع ضمن أفضل املمارسات يف إحتفالية دولية أقيمت يف أبوظيب عام 3224
””The Third International Best Practice Competition

 تأهل املشروع للمشاركة قي املنافسة العاملية اليت تقيمها األمم املتحدة للخدمات العامة
” “United Nations Public Service Awards Competition - UNPSA -

 مت إختيار املشروع ضمن أفضل املمارسات احلكومية ململكة البحرين ومت إدراجه يف الكتاب الصادر
هبذا الشأن وذلك بتوجيه من صاحب السمو امللكي رئيس الوزراء املوقر وبإشرا ومباركة من
صاحب السمو امللكي وىل العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس جملس الوزراء.
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مؤشرات األداء وقياس األثر:
يتضح من الشكل أدناه أهم التغريات اليت تعكس حتقيق غاية املشروع  ،مثل:
 زيادة نسبة الزيارات التفتيشية الروتينية،
 تقليل نسبة التسممات،
 تقليل حاالت الغلق اإلداري،
 زيادة نسبة الشكاوى وذلك نتيجة لتقوية قنوات اإلتصال مع العامة وبذلك أصبح وصول آرائهم لنا
أسهل من ذي قبل ،وقد مت وضع اخلطط الالزمة لتقليل نسبة الشكاوى بنسبة  %22من خالل
التغطية املكثفة للمناطق واحملالت اليت مت تسجيل نسب عالية من الشكاوى عليها.
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اإلجناز املسجل لبالغات التسمم:
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التغطية:
نسبة التغطية الكلية مت إحتساهبا بدون إضافة األجازات السنوية والرمسية للموظفني:
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ثانياً :مشروع ” امللصق األخضر“

بدأ مشروع امللصق األخضر يف أغسطس  3222حيث بدأ التطبيق التجرييب على  23مطعم فقط يف

منطقة اجلفري ،وقد بلغت املطاعم املطشاركة يف املشروع  332مطعم مع هناية ديسمرب .3224
خالل هذه الفرتة البسيطة توسع املشروع ليشمل مناطق متعددة وأنواع خمتلفة من املطاعم أو

املؤسسات الغذائية مما يسهم يف تيسري اإلنتقال إىل املراحل القادمة من املشروع أال وهي تطبيق
التصنيف الكلي للمؤسسات الغذائية ،الذي نأمل أن يتم تطبيقه خالل األعوام الثالثة القادمة.

يتم عرض امللصق األخضر على الزجاج األمامي للمطاعم املشاركة واليت حصلت على  %82أو أكثر يف
تقييم إلتزامها باإلشرتاطات واملعايري الصحية حيث يعكس ذلك سالمة الغذاء املقدم من تلك املطاعم

وتقليل فرص التسبب بالتسممات الغذائية.

ويكون امللصق صاحلاً ملدة  6أشهر يتم بعدها تقييم احملل مرة أخرى.

غاية املشروع:

رفع مستوى السالمة الغذائية للمطاعم املشاركة.

أهداف املشروع:

 رفع مستوى الشفافية

 رفع مستوى الشراكة اجملتمعية
 تشجيع التنافس اإلجيابي.

أهم إجنازات املشروع:

 جنح املشروع على حتفيز املطاعم املشاركة على الوصول إىل واحملافظة على مستوى السالمة
الغذائية املطلوب.

 جنح يف تشجيع التنافس اإلجيابي حيث أصبحت املطاعم األخرى تطلب املشاركة يف املشروع
وتطبيق املعايري املطلوبة.
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تطورات مشروع امللصق األخضر من أغسطس  3102إىل ديسمرب 3102
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اللوائح الصحية الدولية

اجلزء اخلامس
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مق ـ ـ ـ ــدمة:

تشكل اللوائح الصحية الدولية قانوناً دولياً يساعد على العمل من أجل إنقاذ األرواح واحملافظة على سبل الرزق من
انتشار األمراض واملخاطر الصحية األخرى يف العامل و هتد هذه اللوائح إىل منع انتشار األمراض على النطاق الدويل
واحلماية منها ومكافحتها والتصدي هلا مع تفادي التدخل غري الضروري يف حركة املرور الدويل والتجارة الدولية وقد
صممت هذه اللوائح للتقليل من خماطر انتشار األمراض يف املطارات الدولية واملوانئ واملعابر الربية.
أن مركز االتصال الوطين معني ًا هبذه اللوائح وعليه ان يتوىل تقييم األحداث اليت تقع يف مملكة البحرين وأن خيطر
منظمة الصحة العاملية جبميع األحداث اليت قد تشكل طارئة صحية عمومية تسبب قلق ًا دولياً ،وذلك باتباع القرار
اإلجرائي الوارد يف املرفق  3باللوائح وأن ير ّد على طلبات التحقق من صحة املعلومات عن األحداث اليت قد تشكل
طارئة صحية عمومية تسبب قلق ًا دولياً؛ و أن يتصدى للمخاطر الصحية العمومية اليت قد تنتشر دولياً؛ وأن ينشئ
ويعزز وجيدد القدرة على اكتشا أحداث الصحة العمومية وتقديم التقارير عنها والتصدي هلا؛.
كما أنه عليه التاكد من توفر مرافق وخدمات وأنشطة التفتيش واملراقبة يف املطارات الدولية واملوانئ واملعابر
األرضية احملددة ،للحيلولة دون انتشار األمراض على النطاق الدويل؛ وان يبلغ منظمة الصحة العاملية بالبينات الدالة
على خماطر صحية عمومية جرى حتديدها خارج أراضيها وحيتمل أن تتسبب يف انتشار مرض ما على النطاق الدويل؛
مثلما يتضح من احلاالت البشرية الصادرة والوافدة ،ومن النواقل اليت حتمل العدوى أو التلوث ،أو من البضائع امللوثة؛ وأن
يستجيب على النحو السليم للتدابري اليت أوصت هبا منظمة الصحة العاملية؛ وأن يوكد على تتعاون مع الدول األطرا
األخرى ومع منظمة الصحة العاملية على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية.
على مركز اللوائح التواصل مع منظمة الصحة العاملية واجلهات ذات العالقة بتطبيق اللوائح الصحية الدولية داخل
اململكة للتقييم و االشرا العام على برنامج تطبيق اللوائح الصحية الدولية بالبلد وتقييم األحداث اليت قد تشكل طارئة
من طوارئ الصحة العمومية وتثري قلقًا دوليًا ،واإلخطار بوقوع تلك األحداث إىل منظمة الصحة العاملية.
كما ان مركز االتصال الوطين املعين باللوائح الصحية الدولية معين بالرتاسل ،يف مجيع األوقات ،مع نقاط االتصال
التابعة ملنظمة الصحة العاملية واملعنية باللوائح الصحية الدولية والقيام بتوجيه الرسائل العاجلة خبصوص تنفيذ هذه اللوائح
إىل نقاط االتصال التابعة للمنظمة واالستجابة لطلب املنظمة بالتحقق من التقارير الواردة من مصادر أخرى غري
اإلخطارات أو املشاورات فيما يتعلق باألحداث اليت حيتمل أن تشكل طارئة صحية عمومية تثري قلقًا دوليًا ويزعم
حدوثها يف اململكة و تعزيز نظام الرتصد الوبائي من حيث القدرة على كشف األحداث وتقييمها والتبليغ عنها.
أيضا عليه التاكد من إعداد خطة عمل احلجر الصحي فيما يتعلق بتطبيق اللوائح الصحية مبا فيها القدرات
األساسية الالزمة باملطارات واملوانئ واملعابر احلدودية و األعداد و اإلشرا على تنفيذ الدورات التدريبية الالزمة
لتطبيق اللوائح الصحية الدولية ووضع آلية لتبادل املعلومات بني اللجنة الوطنية للكوارث ومركز االتصال الوطين و آلية
لتبادل املعلومات بني املؤسسات احلكومية واألهلية املعنية ومركز االتصال الوطين اىل جانب األشرا والتقييم لتنفيذ
اللوائح الصحية يف املوانئ اجلوية والبحرية والربية واالتصال بالسلطات املعنية فيها إذا دعت احلاجة .
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وعليه تعميم املعلومات على اجلهات ذات الصلة يف اململكة ،مبا فيها اجلهات املسؤولة عن الرتصد والتبليغ ونقاط
الدخول وخدمات الصحة العمومية والعيادات واملستشفيات وسائر اإلدارات احلكومية ،وجتميع املعلومات الواردة من
تلك اجلهات و تنفيذ ما يستجد من تعليمات متعلقة بتطبيق اللوائح الصحية الدولية من قبل منظمة الصحة العاملية و
تشكيل جلنة من اجلهات ذات العالقة معنية مبتابعة و تنفيذ اللوائح الصحية الدولية  3222و إصدار التعليمات التنفيذية
لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية ضمن أراضي مملكة البحرين ومتابعة تنفيذها اىل جانب إنشاء شبكة نقاط اتصال
وطنية للوائح الصحية الدولية ضمن املرافق الصحية واملعابر احلدودية وتقوم هذه الشبكة بتبليغ املركز الرئيسي يف وزارة
الصحة مباشرة عند أي طارئ صحي ممكن أن يشكل خطر على الصحة العمومية.
كما عليه متابعة بناء خطة طوارئ لالستجابة السريعة لألمراض السارية واملستجدة مبا يتناسب مع بنود اللوائح الصحية
ومتابعة بناء نظام وشبكة ترصد لألمراض السارية واملستجدة مبا يتناسب مع بنود اللوائح الصحية املعتمدة و متابعة
تطوير خمتربات الصحة العامة وبناء القدرات مبا يتناسب مع اللوائح الصحية اىل جانب دعوة جلنة تنفيذ اللوائح الصحية
الدولية لالجتماع والعمل على حشد مجيع اجلهود لتنفيذ اللوائح مع مجيع الوزارات املعنية وحتديث املعلومات اخلاصة
باالتصال اخلاص باللوائح اىل منظمة الصحة العاملية واعداد التقارير لنشرها يف وسائل االعالم املختلفة واعداد التقرير
السنوي للوائح الصحية الدولية وحشد املوارد املادية لعملية التدريب وإقامة ورشات واإلشرا على التنفيذ.
ايضا عليه تلبية طلبات منظمة الصحة العاملية على التحقق من التقارير الواردة من مصادر أخرى غري اإلخطارات أو
املشاورات فيما يتعلق باألحداث اليت حيتمل أن تشكل طارئة صحية عمومية تثري قلق ُا دولي ًا ويزعم حدوثها يف أراضي
اململكة و جتميع املعلومات من القطاعات ذات الصلة يف الدولة مبا فيها القطاعات املسؤولة عن الرتصد والتبليغ ونقاط
الدخول وخدمات الصحة العامة والعيادات واملستشفيات وسائر الوزارات احلكومية.
التسجيل و التقييم جلميع االنشطة اخلاصة باللوائح الصحية الدولية من مجيع اجلهات ذات العالقة واالتصال بالسلطات
املعنية يف نقاط الدخول مبقتضى املادتني ( 32و )32من اللوائح الصحية الدولية  3222وخماطبة الوزارات ذات الصلة
بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية  3222واإلشرا على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية يف مجيع املعابر احلدودية والتنسيق
فيما خيص التنفيذ مع مجيع الوزارات وإتاحة االتصال دائم ًا ويف مجيع األوقات مع نقاط االتصال التابعة ملنظمة الصحة
العاملية واملعنية باللوائح الصحية الدولية اىل جانب تلقى االتصاالت من نقاط االتصال الوطنية للوائح الصحية الدولية يف
احملافظات واملعابر احلدودية وتوجيه الرسائل العاجلة خبصوص تنفيذ اللوائح الصحية الدولية  3222إىل منظمة الصحة
العاملية والتحضري التفاقيات ثنائية مع دول اجلوار وتنفيذ مجيع نصوص اللوائح الصحية الدولية و تنفيذ التعليمات
واإلرشادات املستجدة اليت ممكن أن ترد من منظمة الصحة العاملية فيما يتعلق باللوائح الصحية الدولية.
يعترب املركز املرجعية الوحيد لإلبالغ عن األوضاع الطارئة أو طوارئ الصحية العمومية أو األمراض املستجدة و اعداد
االستبيان السنوي لتقييم القدرات االساسية املرسل من قبل منظمة الصحة العاملية وتعميم املعلومات اخلاصة بإالداء و
إجراءات اختذت من قبل مركز اللوائح الصحية اىل املسئولني واجلهات ذات العالقة باللوائح الصحية الدولية.
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على املستوى الوطين مت التنسيق بني اجلهات ذات العالقة وذلك بتعيني مركزا لإلتصال الوطين يف مملكة البحرين وتشكيل
جلنة عليا معنية باللوائح الصحية الدولية متعددة القطاعات ومتعددة التخصصات معنية بشروط اللوائح اخلاصة
بالرتصد والتصدي للطوارئ الصحية العمومية اليت تثري قلقا وطنيا أو دوليا كما أنه مت تشكيل فريق عمل بوزارة الصحة
لتطبيق اللوائح الصحية الدولية .
قامت البحرين بتحديد نقاط الدخول لتقوية القدرات األساسية و إرساهلا ملنظمة الصحة العاملية  ،كما قامت بتحديد
السلطات املسئولة يف نقاط الدخول املراد تقوية القدرات األساسية هبا وإفادة منظمة الصحة العاملية بقائمة املوانئ
املخولة بإصدار شهادات مراقبة إصحاح السفن وشهادات إعفاء السفن من املراقبة اإلصحاحية و قامت بالرتصد
حلاالت العدوى املصاحبة للرعاية الصحية ومقاومة مضادات املكروبات ووضعت مملكة البحرين خطة وطنية لتلبية
مستلزمات القدرات األساسية لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية ( ) 3222وبادرت بعمل تقييم آللية تطبيق اللوائح الصحية
الدولية.
كما عملت مملكة البحرين على تقوية خدمات املختربات لإلخطار املتعلقة باألمراض املعدية والسالمة الغذائية وتدريب
العاملني الصحيني واستكمال االستقصاء اخلاص مبعايري جودة املختربات.
و مت وضع آلية للتنسيق والتعاون املتعدد القطاعات فيما يتعلق ياألحداث احليوانية املصدر وتقوية آلية التنسيق املتعددة
القطاعات لألحداث اإلشعاعية و الكيميائية .ووضع آلية للتواصل واملتابعة لضمان تقوية القدرات األساسية للوائح
الصحية الدولية و عمل نظام حمكم للرتصد مبين على إلزامية التبليغ الشهري لألحداث اخلاصة باللوائح الصحية الدولية
ملركز اإلتصال الوطين ووضع نظام ترصد ربع سنوي حلركة املالحة الربية والبحرية واجلوية بإلزامية التبليغ الربع سنوي
ملركز االتصال الوطين للوائح الصحية الدولية وعمل آلية للرتصد لألحداث احليوانية بإلزامية التبليغ الشهري عن األمراض
احليوانية املشرتكة ملركز اللوائح الصحية الدولية و عمل موقع إلكرتوني خاص باللوائح الصحية الدولية ململكة البحرين و
اجياد  24برنامج للوائح الصحية الدولية اهلد منها تقوية القدرات األساسية للوائح الصحية مبملكة البحرين كما انه مت
وضع آلية للتقييم الدوري هلذه الربامج و عمل آلية ملتابعة تنفيذ هذه الربامج و تنفيذ برنامج للتقييم الدوري عند املنافذ
كما مت تدريب املسئولني يف املنافذ عن آلية إستخدامه كما مت عمل تقييم شامل لألحداث اإلشعاعية يف البحرين من قبل
البعثة اإلستشارية يف  IAFAو هناك أوجه للتعاون مع الشبكة الدولية للسلطات املعنية بالسالمة الغذائية والشبكة
العاملية لألمراض املنقولة بالغذاء شبكة بلس نت كما ان هناك تعاون مع اإلدارة الدولية للمواد الكيميائية و املنظمة
الدولية لصحة احليوان وشبكة التأهب واملساعدة الطبية ملواجهة الطوارئ اإلشعاعية.
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مقارنة مؤشرات النتائج للوائح الصحية الدولية بني مملكة البحرين وبني دول إقليم الشرق املتوسط
لعام 3224
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مؤشرات اللوائح الصحية الدولية مملكة البحرين لعام 3224
حسب متطلبات منظمة الصحة العاملية

13.1.
1

12.1.
1

11.1.
1

10.1.
1

08

82

000

98

41

9.3.
1

9.2.
1

9.1.
1

8.2.
1

8.1.
1

000 000 000 000 000

7.1.
1

00

6.1.
1

5.2.
1

5.1.
1

000 000 000

2014

4.2.
1

57

4.1.
1

3.2.
1

3.1.
1

2.1.
2

2.1.
1

Indicator:
1.1.
Score as
1
%

000 000 000 000 000 000

Bahrain

Public Health Annual Report

قسم مكافحة األمراض

اجلزء السادس
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الرؤي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :
جمتمع معافى صحيا من خالل الوقاية من األمراض وخفض معدل اإلصابة هبا بني املواطنني و املقيمني
يف البحرين.

الرسالة :
يعمل قسم مكافحة األمراض بالتعاون مع اجلهات املعنية األخرى يف داخل و خارج وزارة الصحة على
محاية و رفع املستوى الصحي للمواطنني و املقيمني من خالل توفري خدمات صحية وقائية مبنية على
املعايري و الرباهني العلمية املعتمدة من املؤسسات الصحية العاملية املعتمدة .

األهداف الرئيسية :
أوالً :احلد من انتشار وتفشي التهاب الكبد (ألف  ،باء  ،جيم ودال وهاء) يف البحرين


توعية اجملتمعات احمللية عن خماطر التهاب الكبد الوبائي.



متابعة احلاالت وضمان اكتمال تطعيما هتم.



تقديم املشورة ألفراد األسرة واملخالطني.



تعزيز نظام مراقبة التهاب الكبد  ،وفريوس نقص املناعة البشرية و األمراض اليت تنتقل باالتصال
اجلنسي واإلبالغ عنها للهيئات ذات الصلة.



إنشاء سياسة فعالة ومبادئ توجيهية بشأن إدارة القضايا متابعة وعالج احلاالت املرضية
واملخالطني.
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ثانياً :تعزيز الصحة وتقليل استخدام التبغ واإلصابة باألمراض والوفيات املتعلقة


وضع قاعدة بيانات لتأثري استخدام التبغ يف اململكة



وضع خطة التحكم يف التبغ



زيادة وعي اجملتمع عن خطر التدخني



فحص وجود وكمية النيكوتني وامللوثات واملواد اإلضافية يف حتضريات التبغ ومنتجاته
(املعسل ،السجائر ،السيجار،علكة التبغ)



تشجيع البحوث



مراقبة خطة مكافحة التبغ ومساندة تطبيقها



صياغة قانون وسياسة مكافحة التبغ
ثالثاً :احلصول على نوعية أفضل من خدمات التطعيم ولضمان سالمة خدمات التطعيم
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ضمان جودة خدمات التطعيم يف املراكز الصحية.
حتسني خدمات الرعاية الصحية.
لتقليل املتخلفني عن التطعيم.



لتحسني خدمات الرعاية الصحية املقدمة للمرضى.



لتستخدم كأداة ملراقبة تطبيق خطة اململكة للرتويج االستخدام اآلمن للحقن.



تعزيز برامج مكافحة العدوى يف البحرين.



وضع خطة وطنية لالستخدام اآلمن للحقن.



لالطالع على سالمة احلقن داخل تلك احلدود يف سياق مكافحة العدوى.



لنقل تقنية صناعة احلقن املعطلة ذاتيا.
2014
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الربامج الرئيسية :
برنامج الوقاية والسيطرة على التهاب الكبد (ألف  ،باء  ،جيم ودال وهاء)  ،وفريوس نقص املناعة
البشرية واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي
الفحص الطيب للموظفني (مجيع)
فحص جمموعات الرتفيه (مجيع)
فحص العمالة الوافدة (التهاب الكبد سي)
الفحص قبل الزواج (التهاب الكبد سي)
برنامج مكافحة التبغ مبملكة البحرين – التحكم يف استخدام التبغ للوقاية من األمراض املتعلقة بالتبغ
وعالج اإلدمان عليه
برنامج مراقبة الوحدات اليت تقدم خدمات التطعيم وسالمة احلقن يف مملكة البحرين.

مؤشرات األداء العام لقسم مكافحة األمراض
 اخنفاض معدل اإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي (ألف  ،باء ،جيم  ،دال  ،هاء) يف البحرين بنسبة
.%32
 اخنفاض معدل التدخني يف البحرين بنسبة %22
 ارتفاع جودة خدمات التطعيم املقدمة يف املراكز الصحية و األماكن األخرى اليت تقدم هذه اخلدمة
يف البحرين.
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أوالً :جمموعة مكافحة األمراض املعدية:
الرؤي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :

خلو مملكة البحرين من االمراض املعدية ذات التأثري الوخيم على الصحة العامة

الرسالة :

السعي على تطبيق خطط واسرتاتيجيات هتد إىل منع األصابة باإلمراض املعدية واحلد من
انتشارها يف حالة حدوثها والتقليل من مضاعفاهتا على املدى القصري واملتوسط والبعيد

الغاية:

محاية املواطنني والقاطنني باململكة بالتحصني واحلد من انتشار األمراض املعدية

األهداف الرئيسية :


استئصال أو التخلص من االصابة باالمراض املعدية ذات االثر الوخيم على الصحة العامة



منع حدوث االمراض املعدية.

واملتماشية مع اهدا منظمة الصحة العاملية.




احلد من انتشار االمراض املعدية.

منع وتقليل املضاعفات النامجة عن االمراض املعدية.

موظفي الوحدة:
عدد املوظفني الذكور

3

عدد املوظفات اإلناث 9

الشواغر احلالية

إستشاري صحة عامة

اإلحتياجات

تطوير الكادر الوظيفي للمجموعة ملواكبة التوسع يف برامج مكافحة االمراض
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املهام األساسية:

 .2متابعة احلاالت املصابة باألمراض املعدية وخمالطيهم من خالل الربامج املختلفة:











برنامج مكافحة االمراض املنقولة عن طريق الغذاء

برنامج مكافحة االمراض اليت ميكن جتنبها بالتطعيم

برنامج مكافحة السل الرئوي والغري رئوي

برنامج مكافحة مرض نقص املناعة (االيدز)

برنامج مكافحة التهاب الكبد الوبائي (ب)

برنامج مكافحة التهاب الكبد الوبائي (سي)

برنامج مكافحة التهاب الكبد الوبائي (أ و أي)

برنامج مكافحة التهاب السحائي
برنامج مكافحة اجلذام

برنامج مكافحة االمراض املنقولة عن طريق اجلنس

 .2تفعيل نظام اإلنذار املبكر للكشف عن تفشي األمراض الوبائية

 .3املشاركة يف وضع السياسات واالسرتاتيجيات ملنع حدوث االمراض املعدية أو التقليل من اثرها
على الصحة العامة.

 .4فحص السفن القادمة واملغادرة للمملكة للتأكد من خلوها من خماطر االمراض املعدية ذات
التأثريعلى الصحة العمومية.

 .5إعداد االحصائيات االسبوعية والشهرية والسنوية وحتليلها واختاذ الالزم يف حينه.

 .6توعية العاملني الصحيني واجملتمع بسبل التقليل من االصابة باالمراض املعدية والوقاية منها.
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احلماية من املخاطر املهنية والبيئية.
احلفاظ على وجود سجالت دقيقة
ومعلومات عالية الكفاءة.

 الوقاية ومراقبة واحلد من انتشار
األمراض املعدية وغري املعدية.
 تعزيز وتشجيع سلوكيات أمناط احلياة
الصحية.
 منع اإلصابات.
 اإلستجابة للكوارث والطوارئ.
 احلفاظ على وجود سجالت دقيقة
ومعلومات عالية الكفاءة.


رفع قدرات املوطفني من خالل التدريب

 متابعة احلاالت وخمالطيهم
 تفعيل نظام اإلنذار املبكر للكشف عن تفشي االمراض
املعدية
 تقييم التبليغ عن االمراض املعدية من مجيع املؤسسات
الصحية يف اململكة

 الوقاية ومراقبة واحلد من انتشار  متابعة احلاالت املصابة بإمراض معدية وخمالطيهم
 توعية العاملني الصحيني يف برنامج طب العائلة حول
األمراض املعدية وغري املعدية.
 تعزيز وتشجيع سلوكيات أمناط احلياة االمراص املعدية وطرق الوقاية منها
 تثقيف العامليني الصحيني يف القطاعني اخلاص واحلكومي
الصحية.
حول مستجدات االمراض املعدية
 منع اإلصابات.
 احلماية من املخاطر املهنية والبيئية  .توعية العاملني يف القطاع التعليمي للوقاية من االمراض
 نشر الوعي عن االمراض املعدية يف وسائل االعالم

اهلد االسرتاتيجي

املبادرات  /الربامج

املعلومات املتعلقة ببربامج مكافحة األمراض املعدية























عمل ورش يف القسم
حضور دورات تدريبية حملية
واقليمية

االتصال  /الزيارات
متابعة Threshold
و Baseline
لكل مرض ذات طبيعة وبائية
حساب Timeliness
completenessللتبليغ

االتصال والزيارة الشخصية
للمرضى
ورش عمل
ورش عمل  /حماضرات
تصرحيات صحفية/املشاركة
االعالمية

آلية التطبيق









 22ساعة تدريب لكل موظف يف السنة

متابعة احلاالت يف الوقت احملدد لكل مرض
اختاذ اإلجراءات يف حالة جتاوز
Threshold
Timeliness and
completness

 عدد احلاالت املتابعة االجيابية والسلبية
 متابعة احلاالت املرضية يف الوقت احملدد.
 ورش عمل للمستجدات من اطباء العائلة
 ورش عمل وحماضرات على االقل سنويا
 ورش عمل للمدارس احلكومية واخلاصة
 مبعدل ال يقل عن ثالث اصدارات (الربامج
التلفزيونية واالذاعية

مؤشرات قياس األداء
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إجنازات عام 3102

 إعداد وحتديث آلية العمل يف الربامج املختلفة .



تقوية نظام الرتصد لألنفلونزا من خالل املراكز الصحية وكذلك تقوية برنامج الرتصد لاللتهابات

التنفسية احلادة اليت حتتاج دخول املستشفى(جممع السلمانية الطيب) ومجع عينات األنفلونزا

والفريوسات املستجدة االخرى هلا .


الرتصد جلميع األمراض املعدية وذلك بتقوية نظام الرتصد االجيابي من خالل زيادة عدد الزيارات

واملؤسسات الصحية اليت تتم زيارهتا و بالتبليغ عن األمراض املستهدفة من خالل استمارة التبليغ

اليومي واألسبوعي ونظام التبليغ يف وقت حمدد حتى إذا مل تكن هناك أية حاالت (نظام صفر

التبليغ) ،ويتم مراقبة التبليغ أسبوعيا وشهريا ،وكما يتم أخطار للمتخلفني عن التبليغ بتوجيه

رسائل أندار هلم.

 تعزيز التعاون والتنسيق بني الوزارات املختلفة وذلك لضمان السيطرة على األمراض املعدية

 إرسال معلومات دورية عن األمراض املعدية ملنظمة الصحة العاملية وغريها من ذوي العالقة.


املدوامة على حتديث استمارات التحقيق واملتابعة لألمراض اليت تنتقل بواسطة الغذاء حسب

املستجدات العاملية .

 تدريب املوظفني باجملموعة على املستجدات يف جمال مكافحة االمراض املعدية.

ورشة عمل حول مرض الكورونا للعاملني الصحيني باملستشفيات اخلاصة
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احصائية متابعة احلاالت جملموعة مكافحة االمراض املعدية 2014
2

حاالت السل

نوع النشاط

البالغات اليت وصلت
227

3

حاالت خمالطي السل

4

االمراض املنقولة بالغذاء

6

مجع العينات املتعلقة باالمراض املنقولة بالغذاء

2

2

الزيارات ملتابعة حاالت السل
عدد الزيارات ملتابعة االمراض املنقولة بالغذاء

7

2

عدد الزيارات ملتابعة حاالت احلصية /احلصبة املانية و النكا

النكا

227

222

722

783

842

422

 22عدد احلاالت التهاب الكبد الوبائي () C

427

422

422

 22عدد الزيارات ملتابعة حاالت التهاب الكبد الوبائي () C

 23عدد زيارات التقصي النشط للكورونا

332

 22عدد اتصاالت التقصي النشط للكورونا

 26التهاب الكبد الوبائي ()B

 27االيدز

 32فحص السفن

50

222
22

48

2322

2322

22

 28التهاب السحائي

 32االنفلونزا

32

22

22
342

246

عدد الزيارات ملتابعة حاالت التهاب الكبد الوبائي ( ) B

 22التهاب الكبد الوبائي A/E

232

672

2426

 24زيارات التقصي النشط

 22النشرة االسبوعية

332

226

722

احلصية /احلصبة املانية

8

احلاالت املتابعة احلاالت اإلجيابية

22

72

72

24

24
عدد احلاالت =27368
2014

32

462
42
22

84

عدد االتصاالت =22
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ثانياً :جمموعة التمنيع
الرؤية:

”حياة صحية جلميع افراد اجملتمع طوال العمر من خالل توسيع نطاق التمنيع والتحصني بالطعوم للوقاية
من االمراض املعدية املستهدفة هبا ملختلف الفئات العمرية“

وتتوافق هذه الرؤية مع رؤية الصحة العامة اليت تشمل خدمات صحية وقائية شاملة وعالية اجلودة
مدى احلياة.

الرسالة

الشراكة مع صناع القرار و مع اجلهات املختلفة لتحسني احلالة الصحية للسكان يف مملكة البحرين

ولضمان متكني اجلميع من احلصول على اخلدمات الوقائية ذات اجلودة العالية مدى احلياة ،وذلك بتوفري

احلق يف احلماية لكل فرد يف اجملتمع من األمراض اليت ميكن جتنبها بالتطعيم .وتوفري خدمات التمنيع

الوقائية اجملتمعية الشاملة واملوافقة الحتياجات الناس طوال فرتات حياهتم ،وتعزيز املسؤولية الشخصية

ودور الفرد يف احلفاظ على صحته من خالل استخدام املوارد املتاحة بكفاءة وفاعلية لتوفري مستوى

عال من احلصانة ضد األمراض.

الغاية

محاية املواطنني واملقيمني باململكة بالتحصني واحلد من انتشار األمراض التى ميكن جتنبها بالتطعيم.

األهداف اإلسرتاتيجية:
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اهلد االسرتاتيجي االول :احلفاظ على صحة السكان من خالل تعزيز الصحة و الوقاية

اهلد االسرتاتيجي الثالث :اجلودة أوالً
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املهام األساسية

 -2سالمة اللقاحات:
 برنامج تقييم سلسلة التربيد للقاحات.
 برنامج الرتصد لألعراض اجلانبية اليت قد تعقب اخذ اللقاحات.
 برنامج سالمة احلقن واحلقن اآلمن.
 -3مراقبة اجلودة يف ادارة اللقاحات:
 برنامج مراقبة وتقييم وحدات التطعيم.
 برنامج تقييم جودة ودقة املعلومات املتعلقة بالطعوم.
 برنامج إدارة البيانات واالحصائيات املتعلقة بالتطعيمات.
 برنامج البحث العلمي.
 برنامج التدريب والتطوير.

 -2األمراض اليت ميكن جتنبها بالتطعيم:
 برنامج استئصال شلل االطفال ،وبرنامج الرتصد النشط والرتصد اإلجيابي للشلل الرخو الفجائي.
 برنامج التخلص من مرض احلصبة ومرض احلصبة االملانية و متالزمة احلصبة األملانية.
 برنامج السيطرة والتخلص من التهاب الكبد الوبائي (ب) يف مرحلة الطفولة.
 برنامج احلد من االصابة بالتهاب السحايا.
 برنامج احلد من املراضة بفريوس الروتا والرتصد لالنبعاج املعوي.
 برنامج احلد من التهاب الكبد الوبائي (أ) بالتطعيم.
 برنامج رصد والتخلص من االصابة باألنفلونزا املستدمية نوع (ب).

-4الفحص واملتابعة:
 برنامج متابعة فحص السلني للطفولة (قبل دخول املدرسة ).
 برنامج متابعة فحوصات االلتهاب الكبد الوبائي (ب) للحوامل للرتصد وحتصني املواليد المهات حامالت
لفريوس التهاب الكبد الوبائي ب او حالة العدوى لديهم بالفريوس غري معروفه عند الوالدة.
 برنامج متابعة فحص احلصبة األملانية للحوامل والرتصد ملتالزمة احلصبة األملانية.
 برنامج متابعة فحص االطفال ما قبل دخول املدرسة .

 -2التطعيمات:
 متابعة تطعيمات مرحلة الطفولة و اليافعني وطالب املدارس واحلوامل واملسافرين واملسنني.
 متابعة تطعيم ذوي االحتياجات اخلاصة يف مراكز التأهيل.
 متابعة تطعيم الفئات األكثر عرضة ملخاطر األمراض.
 متابعة تطعيم العاملني الصحيني واملهن االخرى.
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األهداف الرئيسية:
 .1حتسني فرص احلصول على خدمات التحصني املستدامة.
 .2احلفاظ على املستويات احلالية من التغطية باللقاحات و التوسع يف استخدام اللقاحات ذات اجلودة
والسالمة العالية والتكلفة الفعالة.
 .3التطوير وإدخال اللقاحات اجلديدة على ضوء الدالئل والتوصيات العاملية و الدراسات العلمية .
.4جعل التغطية بالتطعيم جزءا ال يتجزأ من تصميم وتقييم نظم الصحة وجهود التنمية الوطنية.
 .5دمج وربط أنشطة التمنيع يف اخلدمات والتدخالت الصحية االخرى مبا يف ذلك األنشطة الوقائية
وكذلك العالجية.
 .6وضع واعتماد هنج متعدد القطاعات ومتعدد التخصصات وتعزيز الشراكة مع اجلهات ذات العالقة
لضمان وصول خدمات التمنيع لشرائح اجملتمع املختلفة
 .7توسيع خدمات التحصني لتشمل مجيع الفئات العمرية طوال فرتات حياهتا
 .8التأكيد على دور الفرد يف أن يكون مسؤوال عن حالته الصحية.
 .9احلفاظ على الصحة وتوفريالتطعيم جلميع االفراد على حد سواء .
.10وضع سياسات واسرتاتيجيات تتضمن تطويرالربامج ملواجهة األوبئة وحتسني مستوى التمنيع
والصحة لكل من األجيال احلالية واملستقبلية.
.11تنفيذ تدابري حتسني اجلودة ضمن خطط وزارة الصحة ويف اطار النظام الصحي.

موظفي الوحدة:
عدد املوظفني الذكور

0

عدد املوظفات اإلناث

03

الشواغر احلالية

ال يوجد

اإلحتياجات
53
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.3برنامج تقييم ومراقبة
وحدات التطعيم يف مجيع
املؤسسات الصحية.

.2برنامج الرتصد وتقييم أهدا وزارة الصحة:
سلسلة التربيد للقاحات  تعزيز دور وزارة الصحة يف صنع
السياسات واحلوكمة
 اجلودة أوالً
 احلفاظ على صحة السكان من
خالل تعزيز الصحة و الوقاية.
أهدا الصحة العامة:
 الوقاية ومراقبة واحلد من انتشار
األمراض املعدية وغري املعدية.
 احلفاظ على وجود سجالت دقيقة
ومعلومات عالية الكفاءة.

املبادرات/الربامج

اهلد االسرتاتيجي لوزارة
الصحة /الدارة الصحة العامة

املعلومات املتعلقة بربامج التمنيع

يهد هذا الربنامج
لضمان جودة اخلدمات
املتعلقة بالتطعيم وسالمة
متلقي.

تقييم ادارة اللقاحات ومتابعة خدمات التطعيم يف املؤسسات الصحية احلكومية  عدد الزيارات اليت متت
حسب اخلطة وعدد
واخلاصة واليت تشمل املستشفيات والعيادات وغريها مرة واحدة اىل مرتني
الوحدات اليت متت زيارهتا
سنويا.
لتقيمية
التدريب على ادارة اللقاحات اذا اقتضت احلاجة والـتأكد من االستخدام األمثل
 نسبة الوحدات اليت حتصل
للمؤشرات املستخدمة ملراقبة درجات احلرارة والربودة وصناديق اللقاحات
علي تقرير زيارة مرضي
واالبر املعطلة ذاتياً.
ونسبة الوحدات الصحية
اخلدمة التأكد من االجراءات املتبعة لضمان استكمال التطعيمات للفئات
اليت حتصل علي تقرير زيارة
املستهدفة به ومعاجلة املعوقات اليت حتول عن حتقيق ما يصبو له برنامج التمنيع
غري مرضي
املوسع.






يهد هذا الربنامج
لضمان فعالية وجودة
وسالمة اللقاحات ملتلقي
اخلدمة ومن ثم منع
انتشار األمراض .حيث
أن الطعوم هي مواد
بيولوجية حساسة،
سريعة التأثر بالظرو
اخلارجية واالرتفاع
الشديد أو االخنفاض
الشديد يف درجات
احلرارة.

 عدد تقارير سالمة
 التأكد من سالمة شحنة اللقاحات عند وصوهلا واستالمها وكيفية حفظها
اللقاحات اليت مت مراجعتها
وختزينها ومراقبة مدى صالحية اللقاحات يف املخازن املركزية ويف مجيع املراكز
واعتمادها او رفضها
الصحية واملستشفيات والعيادات وغريها من املؤسسات احلكومية و اخلاصة اليت
 نسبة الوحدات اليت متت
تتوافر فيها خدمات التطعيم.
زيارهتا حسب اخلطة
 تقييم سلسلة التربيد دوريا و مبعدل حوايل  4مرات سنويا جلميع الوحدات
 عدد الوحدات اليت حتصل
احلكومية واخلاصة ،ويتم خالل الزيارة التفقدية الدورية اليت يقوم هبا اخصائيات
علي تقرير زيارة مرضي
الصحة العامة مبجموعة التمنيع للتأكد من طريقة حفظ اللقاحات يف الثالجات
املخصصة هلذا الغرض واالستخدام السليم للمؤشرات املستخدمة ملراقبة درجات ونسبة الوحدات الصحية
اليت حتصل علي تقرير زيارة
احلرارة والربودة ،وذلك لتقليل نسبة األخطاء يف طريقة حفظها ونقلها
غري مرضي.
 كتابة إخطار خطي للعيادات واملستشفيات احلكومية واخلاصة اليت يوجد هبا أي
إجراء ال يتماشى مع املعايري الصحية الصادرة عن وزارة الصحة و املنبثقة عن
توصيات منظمة الصحة العاملية واهليئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات الصحية.
 ايقا هذه اخلدمة يف املؤسسة الصحية اذا ما وجدت وتكررت االخطاء يف
ادارة اللقاحات وذلك بالتنسيق مع اهليئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات الصحية

اهدا الربنامج

آلية التطبيق
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.6برنامج ادارة
البيانات املتعلقة
بالتطعيم واالمراض
املستهدفة به.

.2برنامج سالمة
احلقن واستخدام
احلقن بشكل امن.

.4برنامج الرتصد
ومراقبة حاالت
االعراض اجلانبية اليت
قد تعقب التطعيم.

.2برنامج تقييم دقة
وجودة املعلومات
واالحصائيات
بوحدات التطعيم.

املبادرات/الربامج

أهدا وزارة الصحة:
 اجلودة أوالً
 احلفاظ على صحة السكان من خالل تعزيز الصحة و الوقاية.
اهدا الصحة العامة:
 الوقاية ومراقبة واحلد من انتشار األمراض املعدية وغري املعدية.
 احلفاظ على وجود سجالت دقيقة ومعلومات عالية الكفاءة.

يهد هذا الربنامج اىل مراقبة
وحتليل البيانات املتعلقة مبعدالت
التغطية بالتطعيم.

متابعة دقة وجودة املعلومات
واإلحصائيات املتعلقة بالتطعيم يف
املؤسسات الصحية احلكومية
واخلاص

 حتليل البيانات ومقارنتها بعدد اإلصابات
من األمراض املعدية واليت ميكن جتنبها
بالتطعيم لتقدير نسبة التغطية واحلماية
جبميع التطعيمات الروتينية.
 التقارير املطلوبة ملنظمة الصحة العاملية
ومنظمة الطفولة واألمومة والتقارير املطلوبة
بالوزارة واهليئات الدولية واإلقليمية

التحري عن احلاالت وتصنيفها حلاالت نامجة
عن اللقاحات أو عن أسباب أخرى متزامنة
مع أخذ اللقاحات أو ألخطاء يف إدارة
اللقاحات أو طريقة إعطاؤها وغريها من
األسباب.

 عدد التقارير اليت مت ادخال
بيانتها
 عدد التقارير اليت مت اعدادها
بناء على بيانات التطعيمات
وغريها.

 عدد الوحد اليت مت تقييم
استخدام احلقن املعطلة ذاتيا
اثناء الزيارات التقيميية
 نسبة الوحدات اليت حتصل علي
تقرير زيارة غري مرضي بسبب
االستخدام اآلمن للقاحات.

 عدد احلاالت اليت مت اعمل
التحري خالل  34ساعة من
تبليغها
 نسبة حاالت االعراض اجلانبية
اليت تعقب التطعيم واسباهبا

 عمل زيارات تقييمية سنويا وذلك حبسب عدد الزيارات التقيممية الحتساب
املعايري املطلوبة من منظمة الصحة
معدل دقة املعلومات اخلاصة
مبعدالت التغطية بالتطعيم
العاملية.
 حتليل البيانات لتعكس معدالت املناعة
اجملتمعية من خالل معدالت التغطية
بالتطعيم ذات الدقة العالية

سالمة متلقي اخلدمة ورفع ثقة
أهدا وزارة الصحة:
املواطن واملقيم باخلدمات الوقائية
احلفاظ على صحة السكان من خالل تعزيز الصحة و الوقاية.
متضمنة التطعيمات و معاجلة
اهدا الصحة العامة:
 الوقاية ومراقبة واحلد من انتشار األمراض املعدية وغري املعدية .األسباب اليت قد تؤدي حلدوث أي
مضاعفات وتالفيها.
 احلفاظ على وجود سجالت دقيقة ومعلومات عالية الكفاءة
 منع االصابات.
ضمان االستخدام اآلمن للحقن من زيارات تقييمية يف الوحدات الصحية
أهدا وزارة الصحة:
احلكومية واخلاصة ملتابعة االستخدام اآلمن
قبل العاملني الصحيني وتقيم
احلفاظ على صحة السكان من خالل تعزيز الصحة و الوقاية.
املمارسات احلالية املتبعة يف إعطاء للحقن من قبل العاملني الصحيني.
اهدا الصحة العامة:
 الوقاية ومراقبة واحلد من انتشار األمراض املعدية وغري املعدية .احلقن وتدريبهم على طريقة احلقن
اآلمنة وعلى طريقة استخدام اإلبر
 احلماية من املخاطر املهنية والبيئية.
املعطلة ذاتياً يف برنامج التطعيمات.
 منع اإلصابات.

أهدا وزارة الصحة:
 تعزيز دور وزارة الصحة يف صنع السياسات واحلوكمة
 جلودة أوالً
 احلفاظ على صحة السكان من خالل تعزيز الصحة و الوقاية.
اهدا الصحة العامة:
 الوقاية ومراقبة واحلد من انتشار األمراض املعدية وغري املعدية.
 احلفاظ على وجود سجالت دقيقة ومعلومات عالية الكفاءة.

اهلد االسرتاتيجي لوزارة الصحة /الدارة الصحة
العامة

اهدا الربنامج

آلية التطبيق
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.22برنامج متابعة
تطعيمات العاملني
الصحيني واملهن
االخرى.

.2برنامج متابعة
تطعيمات الناشئة
والبالغني.

.8برنامج متابعة
تطعيمات مرحلة
الطفولة.

.7برنامج التدريب
والتطوير والبحث
العلمي.

املبادرات/الربامج

أهدا وزارة الصحة:
 احلفاظ على صحة السكان من خالل تعزيز الصحة و الوقاية
 تكامل اخلدمات يف النظام الصحي.
اهدا الصحة العامة:
 الوقاية ومراقبة واحلد من انتشار األمراض املعدية وغري املعدية.
 تعزيز وتشجيع سلوكيات أمناط احلياة الصحية.
 احلفاظ على وجود سجالت دقيقة ومعلومات عالية الكفاءة.
أهدا وزارة الصحة:
 احلفاظ على صحة السكان من خالل تعزيز الصحة و الوقاية
 تكامل اخلدمات يف النظام الصحي.
اهدا الصحة العامة:
 الوقاية ومراقبة واحلد من انتشار األمراض املعدية وغري املعدية.
 احلماية من املخاطر املهنية والبيئية.
 تعزيز وتشجيع سلوكيات أمناط احلياة الصحية.
 منع االصابات.

أهدا وزارة الصحة:
احلفاظ على صحة السكان من خالل تعزيز الصحة و الوقاية.
اهدا الصحة العامة:
 الوقاية ومراقبة واحلد من انتشار األمراض املعدية وغري املعدية.
 تعزيز وتشجيع سلوكيات أمناط احلياة الصحية.
 احلفاظ على وجود سجالت دقيقة ومعلومات عالية الكفاءة.

أهدا وزارة الصحة:
 تعزيز دور وزارة الصحة يف صنع السياسات واحلوكمة
 اجلودة أوالً
 احلفاظ على صحة السكان من خالل تعزيز الصحة و الوقاية .
اهدا الصحة العامة:
 الوقاية ومراقبة واحلد من انتشار األمراض املعدية وغري املعدية.
 احلفاظ على وجود سجالت دقيقة ومعلومات عالية الكفاءة.

اهلد االسرتاتيجي لوزارة الصحة /الدارة الصحة العامة

حتليل البيانات لتعكس معدالت املناعة لألطفال من
خالل معدالت التغطية بالتطعيمات الروتينية.

عدد التقارير اليت مت حتليل
بياناهتا واحتساب
معدالت التغطية
بالتطعيمات الروتينية
لالطفال وغريها.

حتليل البيانات لتعكس معدالت املناعة للطلبة ضد
األمراض واحملافظة على احلالة الصحية للناشئني
بإعطائهم التطعيمات الالزمة ضد األمراض املعدية
وتنشيط املناعة لدى الناشئني وذلك بإعطاء
اجلرعات املنشطة للتطعيمات التى مت أخذها فى
مرحلة الطفولة.

عدد التقارير اليت مت حتليل
بياناهتا واحتساب معدل
التغطية بالتطعيم يف
املدارس احلكومية
واخلاصة.

 تدريب الطلبة املبتعثني من قبل كلية العلوم الصحية عدد الورش او احملاضرات
والطب وطب العائلة وممرضات الصحة املدرسية اليت مت اعدادها
واجنازها .
يف جمموعة التمنيع وتدريب وتطوير العاملني
باجملموعة وغريها،
 القيام بورش العمل التدريبية اخلاصة بادارة
اللقاحات وغريها من الورش ذات العالقة.

عدد التقارير اليت مت حتليل
 حتليل البيانات لتعكس التطعيمات اخلاصة
يهد الربنامج لتحليل البيانات املتعلقة
بياناهتا املتعلقة بتطعيمات
بالعاملني الصحيني وغريها من املهن من خالل
باستكمال التطعيمات اخلاصة بالعاملني
املهن وخصوصا العاملني
االحصائيات الشهرية.
الصحيني يف املراكزالصحية واملستشفيات
الصحني وفق للجداول
احلكومية أو املؤسسات الصحية اخلاصة  التنسيق إلعطاء التطعيمات او تقديم التوصيات
املتعلقة بالتطعيم للعاملني يف مهن أخرى كل حسب املعتمدة.
وذلك حلماية العاملني الصحيني من التعرض
معدل اخلطورة املتعلقة بطبيعة عمله وذلك من
لإلصابة باألمراض املعدية ومحاية املرضى
خالل اجلهات اليت تقدم اخلدمات الوقائية و
واآلخرين.
بالتعاون مع جمموعة األمراض املهنية.

يهد الربنامج لتحليل البيانات املتعلقة
باستكمال التطعيمات اخلاصة بالطلبة يف
املدارس احلكومية واخلاصة واجلامعات
وغريها من املؤسسات التعليمية.

يهد الربنامج لتحليل البيانات املتعلقة
باستكمال التطعيمات اخلاصة مبرحلة
الطفولة ودراسة التغيري يف جدول
التطعيمات الروتينية وذلك على ضوء
املستجدات الصحية وحتليل البيانات.

يعنى الربنامج بتدريب منتسبني الوزارة
فيما يتعلق بالتمنيع .كما يهد الربنامج
للقيام باملسوحات والبحوث املتعلقة
باملناعة و اللقاحات واألمراض اليت ميكن
جتنبها بالتطعيم وتقييم الوضع الصحي
لدراسة إمكانية إدخال اللقاحات وتقييم
الوضع الوبائي باململكة بعد ادخاهلا.

اهدا الربنامج

آلية التطبيق
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أهدا وزارة الصحة:
 احلفاظ على صحة السكان من
خالل تعزيز الصحة و الوقاية
 تكامل اخلدمات يف النظام الصحي.
اهدا الصحة العامة:
 الوقاية ومراقبة واحلد من انتشار
األمراض املعدية وغري املعدية.
 تعزيز وتشجيع سلوكيات أمناط احلياة
الصحية.

.23برنامج متابعة
تطعيم ذوي
االحتياجات
اخلاصة.
.22برنامج متابعة أهدا وزارة الصحة:
تطعيم الفئات االكثر احلفاظ على صحة السكان من خالل
تعزيز الصحة و الوقاية.
عرضة ملخاطر
اهدا الصحة العامة:
االمراض.
.24برنامج متابعة  الوقاية ومراقبة واحلد من انتشار
األمراض املعدية وغري املعدية.
تطعيمات
 تعزيز وتشجيع سلوكيات أمناط احلياة
املسافرين.
الصحية.
.22برنامج متابعة
تطعيمات احلوامل.

.22برنامج متابعة
تطعيم كبار السن.

املبادرات/
الربامج

اهلد االسرتاتيجي لوزارة
الصحة /الدارة الصحة العامة

 وضع توصيات التطعيمات املوصى هبا هلذه الفئة
حتليل البيانات املتعلقة باستكمال
العمرية.
التطعيمات اخلاصة بكبار السن يف
دور الرعاية اخلاصة هبم بالتنسيق  تقديم التوصيات املتعلقة بالتطعيم والتنسيق إلعطاء
التطعيمات من خالل اجلهات اليت تقدم اخلدمات
مع اجلهات املعنية.
 حتليل البيانات لتعكس تطعيمات كبار السن يف دور
املسنني
 وضع توصيات التطعيمات املوصى هبا هلذه الفئة .
حتليل بيانات تطعيم ذوي
االحتياجات اخلاصة يف دور الرعاية  التنسيق إلعطاء التطعيمات او تقديم التوصيات املتعلقة
بالتطعيم لذوى االحتياجات اخلاصة من خمتلف األعمار
والتأكد من استكماهلم جلميع
فى مراكز التأهيل ومتابعة الغري مستكملني للتطعيمات.
التطعيمات حسب الفئة العمرية.
 وضع توصيات التطعيمات املوصى هبا هلذه الفئة .
متابعة التوصيات العاملية
 اعداد االحصائيات املتعلقة باالعداد اليت مت اعطاؤها
والتوصيات الصادرة عن جلنة
التطعيم من خالل التقارير املرسلة من وحدات التطعيم.
التطعيمات املتعلقة بتطعيمات لذوي
االمراض املزمنة وعوامل االختطار.
 املراجعة املستمرة للمستجدات العاملية املتعلقة بالسفر
متابعة التوصيات العاملية
وصحة املسافرين فيما يتعلق باالمراض املستهدفة
والتوصيات الصادرة عن جلنة
بالتطعيم
التطعيمات املتعلقة بالسفر وحتديث
 حتديث التعاميم اخلاصة بتطعيمات املسافرين
جدول التطعيمات على ضؤها
 احتساب معدالت محاية الطفل عند الوالدة من الكزاز
متابعة مدى محاية الطفل عند
الوليدي وذلك للمحافظة على نسبة %2
الوالدة من بعض االمراض
 احتساب معدالت املناعة للحوامل للحصبة االملانية
املستهدفة بالتطعيم
واحلفاظ على معدل  %2حلاالت متالزمة احلصبة
االملانية.
 احتساب معدالت التغطية بالتطعيم لاللتهاب الكبد
الوبائي ب ملواليد االمهات حامالت الفريوس خالل 34
ساعة تقييم الوضع املناعي للحوامل.

اهدا الربنامج

آلية التطبيق

 معدل محاية املواليد من الكزاز الوليدي.
 معدل التغطية بلقاح الكبد الوبائي (ب) حلديثي
الوالدة لألمهات حامالت الفريوس أو حالتهم
للعدوى غري معروفة.
 عدد احلاالت املشتبه بأصابتها مبتالزمة احلصبة
األملانية من خالل متابعة فحص الدم للمواليد.
 معدل املناعة من احلصبة االملانية للحوامل
والتطعيم بعد الوالدة لالتي ليست لديهن مناعة.

عدد التقارير اليت مت حتليل بياناهتا املتعلقة بعدد
املرضى من الفئات األكثر عرضة ملخاطر املرض
الذين مت تطعيمهم بالتطعيمات املوصى هبا كل
حسب حالته الصحية.
عدد التقارير اليت مت حتليل بياناهتا املتعلقة
باملسافرين
التعاميم الصادرة واملتعلقة باملسافرين

عدد التقارير اليت مت حتليل بياناهتا املتعلقة بعدد
ذوي االحتياجات اخلاصة اللذين مت تطعيمهم يف
مراكز التأهيل ودور الرعاية.

عدد التقارير اليت مت حتليل بياناهتا املتعلقة املتعلقة
بعدد كبار السن الذين مت تطعيمهم يف مؤسسات
العناية بكبار السن.
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.22برنامج
التخلص من مرض
احلصبة.

.27برنامج
التخلص من مرض
احلصبة االملانية
ومتالزمة احلصبة
االملانية.
.28برنامج
مكافحة التهاب
الكبد الوبائي فئة
ب عند
االطفال .

.26برنامج
استئصال شلل
االطفال الربي
والرتصد للشلل
الرخو.

املبادرات/
الربامج

أهدا وزارة الصحة:
احلفاظ على صحة السكان من خالل تعزيز الصحة و الوقاية.
اهدا الصحة العامة:
 الوقاية ومراقبة واحلد من انتشار األمراض املعدية وغري
املعدية.
تعزيز وتشجيع سلوكيات أمناط احلياة الصحية.

أهدا وزارة الصحة:
احلفاظ على صحة السكان من خالل تعزيز الصحة و الوقاية.
اهدا الصحة العامة:
 الوقاية ومراقبة واحلد من انتشار األمراض املعدية وغري
املعدية.
 تعزيز وتشجيع سلوكيات أمناط احلياة الصحية.
 احلفاظ على وجود سجالت دقيقة ومعلومات عالية الكفاءة.

اهلد االسرتاتيجي لوزارة الصحة /الدارة الصحة
العامة

 احتساب معدالت املناعة للحوامل للحصبة االملانية واحلفاظ على
معدل  %2حلاالت متالزمة احلصبة االملانية.
 متابعة احلاالت املشتبه باصابتها مبتالزمة احلصبة األملانية للمواليد و
األطفال حديثي الوالدة املصابني بعيوب خلقية اليت مت التبليغ عنهم.

يهد الربنامج اىل  املتابعة مع جمموعة االمراض املعدية حول الرتصد الوبائي للحاالت
التخلص من مرض
املصابة باملرض و معرفة تغطيتهم بالتطعيم.
احلصبة يف مملكة
 اعطاء التوصيات للجهات اليت تقدم خدمات التطعيم حول التنسيق
للقيام محالت تطعيم عند وجود أي حالة مصابة مبرض احلصبة يف أي
البحرين.
جممع أو مدرسة او مكان العمل ملنع وفادة الفريوس وأحتوائة ومنع
انتشاره يف اجملتمع .

معدل االصابة حباالت حصبة
متوطنة

 عدد احلاالت املشتبه بأصابتها
مبتالزمة احلصبة األملانية الذين مت
متابعتهم.
 معدل املناعة من احلصبة االملانية
لألمهات احلوامل
 معدل التغطية جرعات من لقاح
التهاب الكبد الوبائي للرضع.
 معدل التغطية بلقاح الكبد الوبائي
(ب) حلديثي الوالدة لألمهات
حامالت الفريوس أو حالتهم
للعدوى غري معروفة

 متابعة حاالت اللشلل الرخو الفجائي لألطفال أقل من سن  22سنة
واخذ العينات املخربية.
 متابعة الفحوصات لضمان استمرارية استئصال شلل األطفال حسب
املعايري املطلوبة باململكة ومن قبل منظمة الصحة العاملية.
 التقصي واالستجابة ملنع وفادة الفريوس للمملكة بعد استئصاله وذلك
من خالل الرتصد العايل اجلودة حلاالت الشلل الرخو واملراقبة املستمرة
واالكتشا املبكر للفريوس ومعدل التحصني العايل املستوى بني
السكان من خالل أنشطة التمنيع الروتينية والتكميلية.

 معدل حاالت شلل االطفال الرخو
الذين مت متابعتهم بالنسبة جملموع
السكان األقل من  22سنه.
 اعداد التقارير اليت مراجعتها او
اعدادها

تقليل نسبة حدوث  حتليل البيانات املتعلقة بتطعيمات األطفال باجلرعات املطلوبة من لقاح
التهاب الكبد الوبائي فئة (ب).
مرض التهاب الكبد
الوبائي فئة (ب)
 متابعة إعطاء املصل واللقاح املضاد للمرض لألطفال حديثي الوالدة
ألمهات حامالت فريوس التهاب الكبد الوبائي (ب) لتقليل من فرص
عند االطفال
نقل العدوى من األم للطفل.

التخلص من
متالزمة احلصبة
االملانية.

يلمحافظة على
خلو اململكة من
مرض شلل
األطفال.

اهدا الربنامج

آلية التطبيق

مؤشرات قياس األداء
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 .34برنامج
مكافحة مرض
النكا والسيطرة
عليه.

.32برنامج احلد من
االصابة بالتهاب
الكبد الوبائي فئة أ.

والرتصد حلاالت
االنبعاج املعوي.

أهدا وزارة الصحة:
.32برنامج فحص
عدوي السل للطفولة احلفاظ على صحة السكان من خالل
تعزيز الصحة و الوقاية.
(الرصد السنوي
اهدا الصحة العامة:
الختبار الدرن
لالطفال قبل دخول  الوقاية ومراقبة واحلد من انتشار
املدرسة)
األمراض املعدية وغري املعدية.
 تعزيز وتشجيع سلوكيات أمناط احلياة
الصحية.
 احلفاظ على وجود سجالت دقيقة
ومعلومات عالية الكفاءة.
.32برنامج مكافحة أهدا وزارة الصحة:
احلفاظ على صحة السكان من خالل
التهاب السحايا
تعزيز الصحة و الوقاية.
الناتج عن بكترييا
مستهدفة بالتطعيم .اهدا الصحة العامة:
 الوقاية ومراقبة واحلد من انتشار
األمراض املعدية وغري املعدية.
.33برنامج تقليل
املراضة والوفيات من  تعزيز وتشجيع سلوكيات أمناط احلياة
الصحية.
مرض الروتا

املبادرات/الربامج

اهلد االسرتاتيجي لوزارة
الصحة /الدارة الصحة العامة

السيطرة على مرض النكا

تقليل اإلصابة بالتهاب الكبد
الوبائي (أ) بني االطفال

معدل التغطية باللقاح الفريوسي الثالثي للحصبة
 حتليل البيانات املتعلقة بتطعيمات األطفال
 حتليل الوضع املناعي من خالل متابعة إحصائيات التغطية جلرعتني واحلصبة األملانية والنكا .
من اللقاح الفريوسي الثالثي للحصبة واحلصبة األملانية والنكا
الثانية منه

 حتليل بيانات اطعيمات األطفال واليافعني يف املدارس والتأكد إمتام
اجلرعات املطلوبة من لقاح التهاب الكبد الوبائي فئة أ.
 دراسة الوضع املناعي بني احلاالت اليت رصدت اللتهاب الكبد
الوبائي أ

معدل االصابة مبرض االلتهاب الكبد الوبائي بعد
ادخال اللقاح حسب الفئة العمرية

تقليل املراضة والوفيات من مرض
الروتا وخفض معدالت اإلصابة
والوفيات بني األطفال بسبب
أمراض اإلسهال النامجة عن
اإلصابة بفريوس الروتا

 متابعة املراضة والوفيات بسبب بعد إدخال لقاح الروتا يف
جدول التطعيمات الروتينية باململكة.
 الرتصد ومراقبة حاالت االنبعاج املعوي ومقارنة العدد قبل وبعد
إدخال اللقاح.

 معدل التغطية بلقاح الفريوسي العجلي (الروتا)
لألطفال.
 نسبة االصابة حباالت االنبعاج املعوي بعد ادخال
اللقاح اليت مت رصدها.

تقليل نسبة اإلصابة بااللتهاب
السحائي يف األطفال.

 حتديث جدول التطعيمات على ضوءالتوصيات املتعلقة
بالتطعيمات والصادرة عن جلنة التطعيمات
 حتليل البيانات املتعلقة بالتطعيمات الروتينية لألطفال
 دراسة الوضع املناعي بني احلاالت اليت مت التبليغ عن اصابتها
بالتهاب سحائي بكتريي مستهد بالتطعيم

حتليل البيانات املتعلقة بنتائج فحص السلني عند االطفال قبل دخول معدل اختبار الدرن (السيلني ) االجيابي لألطفال قبل
دخول املدرسة.
املدرسة

 معدل التغطية بلقاح املكورة السحائية الرباعي
املدمج الروتيين لألطفال.
 معدل املناعة بني احلاالت اليت مت التبليغ عن اصابتها
بالتهاب سحائي بكتريي مستهد بالتطعيم

متابعة مدى التعرض للجرثومة
املسببة للسل الرئوي بني األطفال
قبل املدرسة.

اهدا الربنامج

آلية التطبيق

مؤشرات قياس األداء
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الفعاليات واألنشطة لعام 4102


تطوير برنامج مراقبة وحدات التطعيم وسلسلة التربيد وعمل تقييم جلميع وحـدات التطعيـم احلكوميـة واخلاصـة



تطوير برنامج إدخال البيانات لتطعيمات كبار السن يف مجيع دور التأهيـل احلكوميـة واخلاصـة يف اململكـة ،وذلـك

خبصوص جودة ودقة البيانات املتعلقة بالتطعيم.

للتأكد من اعطاءهم مجيع التطعيمات الالزمة ،ولضمان إدخال مجيع املعلومات اخلاصـة بتطعيمـاهتم يف احلاسـب

اآليل للحصول على بيانات إحصائية دقيقة وسهولة حتليلها واالستفادة منها يف عمل البحوث املستقبلية.


تطوير برنـامج إدخـال البيانـات لتطعيمـات الفئـات االكـثر عرضـة ملخـاطر املـرض يف اململكـة ،وذلـك للتأكـد مـن
اعطاءهم مجيع التطعيمات الالزمة هلـم ،ولـضمان إدخـال مجيـع البيانـات اخلاصـة بتطعيمـاهتم يف احلاسـب اآليل

للحصول على بيانات إحصائية دقيقة وسهولة حتليلها واالستفادة منها يف عمل البحوث املستقبلية.


تطويــر برنــامج متالزمــة احلــصبة األملانيــة ملتابعــة احلــاالت املــشتبه بإصــابتها ،واســتخدام التــشخيص بنظــام (



تطوير برنامج إدخال البيانات إلدخال مجيـع البيانـات اخلاصـة حبمـالت التطعيـم ،لـضمان إدخـال مجيـع البيانـات

 )ICD90وكذلك تطوير برنامج ادخال البيانات الكرتونياً.

اخلاصة بالتطعيمات يف احلاسب اآليل للحصول على بيانات إحصائية دقيقة وسـهولة حتليلـها واالسـتفادة منـها يف

عمل البحوث املستقبلية.


تطوير برنامج إدخال البيانات ملتابعة حاالت االعراض اجلانبية بعد اخذ اللقاحات ،وذلك لضمان إدخال مجيـع

البيانات اخلاصة هبذه احلاالت يف احلاسب اآليل للحصول على بيانات إحصائية دقيقة وسهولة حتليلها واالستفادة

منها يف عمل البحوث املستقبلية.


تطويـر برنـامج تطعيمــات العـاملني الــصحني واحلـث علــى اسـتخدام النظــام االلكرتونـي الدخــال البيانـات املتعلقــة



استحداث برنامج متابعة استكمال التطعيمات لطلبة املدارس اخلاصـة والـيت حتتـوي علـى نـسبة عاليـة مـن غـري



تعزيز التعاون والتنسيق بني الـوزارات املختلفـة وذلـك لـضمان الـسيطرة علـى األمـراض املعديـة وضـمان وصـول



إرسال معلومات دوريـة عـن األمـراض املعديـة والتغطيـة بالتطعيمـات ملنظمـة الـصحة العامليـة وغريهـا مـن ذوي



مت تطوير االستمارات املستخدمة يف برنامج ادخال بيانـات تطعيمـات الطفولـة وتطعيمـات الفئـات االكـثر عرضـة

بتطعيم العاملني الصحيني.

البحرنني وغري املستكملني للتطعيمات الروتينية.
خدمات التطعيم جلميع الفئات املستهدفة هبا.
العالقة.

ملخاطر املرض وغريهم.
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الفعاليات


مت االحتفال باألسبوع العاملي للتطعيم االقليمي والعاملي و قد شارك القسم بشكل فعال يف إبراز
خدمات التطعيم من خالل احلمالت التوعوية ومحالت التطعيم و عمل بوسرتات حول الفعالية

ومشاركة مايتم اجنازه يف هذا االسبوع مع املكتب االقليمي ملنظمة الصحة العاملية.



شارك القسم يف اجتماعات منظمة الصحة العاملية املتعلقة بالتطعيمات واألمراض املستهدفة



مت اعطاء العديد من احملاضرات حول االمراض املستهدفة بالتطعيم و امهية استكمال التطعيم .

بالتطعيم ومنها االجتماع االقليمي للتخلص من مرض احلصبة.



املشاركة يف ورش العمل احمللية واالقليمية والعاملية ويف اللجان املختلفة مثل جلنة االشهاد للتخلص



املشاركة يف الربامج اإلذاعية والتلفزيونية املتعلقة باللقاحات واألمراض املستهدفة بالتطعيم.

من مرض احلصبة بوزارة الصحة واللجنة التنسيقية للحج وغريها من اللجان.


مت عمل دورات تدريبية إلدارة اللقاحات وسلسلة التربيد ومضاعفات مابعد التطعيم للممرضني



مت عمل ورش تدريبية حول إدارة اللقاحات للمرضني والصيادلة العاملني يف جمال اللقاحات للقطاعني



القيام بورشة عمل تدريبية لالطباء واملمرضني حول اللقاحات واألعراض اجلانبية املتعلقة هبا وموانع



مت القيام بورش عمل بالتنسيق مع قسم الصحة املدرسية مشلت املدارس احلكومية واخلاصة حول



اعطاء حماضرات حول االمراض املعدية و التطعيمات واالمراض املستهدفة بالتطعيم بالتعاون مع

واملمرضات بالرعاية االولية.

احلكومي واخلاص بالتعاون مع مركز التدريب العماني التابع ملنظمة الصحة العاملية.

أخذها.

األمراض املعدية والتحصني.

القطاعات الصحية املختلفة مثل اخلدمات الطبية امللكية ووزارة الداخلية ويف وزارة الصحة متمثلة

يف االقسام ذات العالقة مثل قسم االطفال.


تدريب طلبة الطب جبامعة اخلليج العربي وغريهم واعطاء حماضرات لألطباء يف اطار الربنامج

التدرييب لطب العائلة.
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اإلصدارات:



الدليل االرشادي حول التطعيمات واالمراض املستهدفة هبا جمموعة االمراض املعدية والتمنيع.

حتديث كتيب (شهادة) التطعيم.



شهادات تطعيم جلميع طالب ثاني أعدادي باملدارس احلكومية واخلاصة الستكماهلم مجيع



شهادات تطعيم لطلبة اجلامعات اخلاصة الطبية الستكماهلم مجيع التطعيمات الالزمة.

التطعيمات هلذه املرحلة.





تعاميم إرشادية حول الرتصد لألمراض املعدية و التطعيمات جلميع املرافق الصحية.

بوسرت الدليل االرشادي املختصر للتطعيمات.

بوسرت تثقيفي حول موانع التطعيمات و املعلومات اليت جيب احلصول عليها قبل إعطاء التطعيم.

نشرات صحية دورية حول االمراض املعدية والتطعيمات.



التعاميم املتعلقة باألمراض املعدية والتطعيمات.



محالت لتطعيم الطلبة باملدراس بالتطعيمات الروتينية والعامليني الصحيني وطلبة الطب وغريها.

احلمالت :


محالت تطعيم لدور الرعاية وذوي االحتياجات اخلاصة والعامليني الصحيني.



محلة تطعيم بلقاح  MMRللمجمعات السكنية باملناطق اليت يتم تشخيص او االشتباه حباالت



محلة تطعيم بلقاح  MMRواسعة يف بعض املناطق و مت عمل تدقيق وبائي للحاالت واملخالطني يف

حصبة أو حصبة أملانية أو نكا هبا.

هذه املنطقة ،وبناء على ذلك قرر املختصني يف الوزارة القيام هبذه احلملة كإجراء احرتازي

مضاعف ،ولوال حتقق هذا االجناز النتشرت اإلصابات باحلصبة بشكل واسع.



محلة تطعيم بلقاح  MMRيف احدى الكنائس وذلك يف اطار رفع املناعة اجملتمعية بني غري



محلة تطعيم بلقاح  MMRيف املدارس احلكومية واخلاصة اليت مت تشخيص حاالت حصبة أو

املستكملني لتطعيماهتم الروتينية.

حصبة أملانية أو نكا هبا.
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االجنازات حسب كل برنامج
الربنامج
 -2تطعيمات
املدارس
احلكومية

ما مت اجنازه
ادخال مجيع البيانات الكرتونيا وعمل سجل لكل طالب اهنى تطعيماته يف املدرسة مشلت:
اجلرعة االويل من التهاب الكبد أ لطلبة وطالبات الصف االول اعدادي .)22272(:
اجلرعة الثانية من التهاب الكبد أ لطلبة وطالبات الصف الثاني اعدادي .)2843 (:
جرعة منشطة من لقاح التيتانوس والدفترييا والسعال الديكي لطلبة الثاني اعدادي.)2843( :
متابعة املتخلفني عن التطعيم وارساهلم للمراكز الصحية الستكمال التطعيمات الناقصة.
ادخال مجيع البيانات الكرتونيا وعمل سجل لكل طالب اهنى تطعيماته يف املدرسة.
مت منح رسائل شكر للمدارس احلكومية احلاصلة علي نسبة  %22فما فوق.
اصدار شهادات للتطعيمات اليت اعطيت للطلبة يف مرحلة االول والثاني اعدادي.

مت تطعيم (  )2732باجلرعة االويل من لقاح التهاب الكبد أ لطلبة وطالبات اول اعدادي
 -3تطعيمات
مت تطعيم (  )2267باجلرعة الثانية من لقاح التهاب الكبد أ لطلبة وطالبات ثاني اعدادي
املدارس اخلاصة مت تطعيم ( ) 2226بلقاح التيتانوس والدفترييا والسعال الديكي لطلبة الثـاني اعـدادي كجرعـة
منشطة
ادخال مجيع البيانات الكرتونيا وعمل سجل لكل طالب اهنى تطعيماته فى املدرسة.
متابعة املتخلفني عن التطعيم وارساهلم للمراكز الصحية الستكمال التطعيمات الناقصة.
 -2التخلص من

متابعة وتقييم اخلطة املعدة من قبل وحدة التمنيع لفحص االطفـال املولـودين املـشتبه باصـابتهم
احلصبة االملانية
مبتالزمة احلصبة االملانية.
ومتالزمة احلصبة
مت فحص االطفال املولودين املشتبه باصابتهم مبتالزمة احلصبة االملانية () IgG-IgM
االملانية
يتم ادخال مجيع البيانات الكرتونيا.
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 -4الرتصد

اللتهاب الكبد

الوبائي عند

احلوامل واالطفال
حديثي الوالدة

 -2ادارة بيانات
التمنيع

 -6تطعيمات
ذوي االحتياجات
اخلاصة

64

متابعة وتقييم فحص احلوامل للتأكد من خلوهم من مرض التهاب الكبد ب.
اعطاء لقاح التهاب الكبد الوبائي واملصل الواقي خالل  34ساعة من الوالدة لألطفال اللذيـن
تكون نتيجة هذا املرض اجيابية عند امهاهتم اثناء احلمل.
مت متابعة وتقيم االطفال املواليـد ألمهـات مـصابات بالتـهاب الكبـد الوبـائي ب ويتـم ادخـال
مجيع البيانات الكرتونيا.
حتليل بيانات اإلحصائية الشهرية لعدد  37مركز صحي بقسمي الرعاية واملعاجلة وعدد 62
مستشفى وعيادة خاصة خالل سنة 3224وكان العمل كاآلتي:
استالم اإلحصائيات الشهرية من كل املؤسسات الـصحية الـيت مت ذكـر عـددها سـابقا والـيت
توفر اللقاحات يف أقسامها.
التدقيق يف البيانات وتعديلها إن لزم مع املؤسسات الصحية.
طلب التقارير األولية من إدارة املعلومات والتدقيق عليها والتعديل يف حالة وجـود خطـأ مـع
الكتاب املعينني من إدارة املراكـز الـصحية للمتابعـة والتعـديل مـن ثـم طلـب تقريـر هنـائي مـن
إدارة املعلومات الصحية لكل شهر على حده وعمل تقريـر شـهري بعـدد التطعيمـات الـيت مت
إعطائها يف كل املؤسسات الصحية يف اململكـة وارسـال احـصائية شـهرية هنائيـة اىل منظمـة
الصحة العاملية.
مت التأكد من استكمال تطعيمات الطفولة للطلبة املستجدين.
مت تطعيــم ( ) 22باجلرعــة االويل مــن لقــاح التــهاب الكبــد أ لطلبــة وطالبــات الــصف االول
اعدادي (.)%86.2
مت تطعيم (  ) 28باجلرعـة الثانيـة مـن لقـاح التـهاب الكبـد أ لطلبـة وطالبـات الـصف الثانـي
اعدادي()%73
مت تطعيم ( ) 32بلقاح التيتـانوس والـدفترييا والـسعال الـديكي لطلبـة الـصف الثـاني اعـدادي
كجرعة منشطة ()%83.8
مت تطعيم ( )26بلقاح االنفلونزا (.)%88.8
متابعة املتخلفني عن التطعيم وارساهلم للمراكز الصحية الستكمال التطعيمات الناقصة.
مت ادخال مجيع البيانات الكرتونيا.
وضع اخلطة السنوية لتطعيمات مراكز ذوي االحتياجات اخلاصة لعام 3222-3224
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 -7تطعيمات
كبار السن يف
دور املسنني

 -8برنامج
سلسلة التربيد

 -2محالت
احرتازية

مت تطعيم ( )728من كبار السن بلقاح االنفلونزا ()%22.4
مت تطعيم ( )26من كبار السن بلقاح النيموكوكال املتعدد السكريات ()%27.2
مت تطعيم ( )266من كبار السن بلقاح النيموكوكال املدمج (. )%23.3
مت تطعيم ( )24من كبار السن بلقاح .)%222( Tdap
مت تطعيم ( )73من كبار السن بلقاح التهاب الكبد ب (.)%27.2
مت اعطاء ( )22من الفئات االكثر عرضة ملخاطر االمراض بالدور لقاح اجلديري املائي
مت ادخال مجيع البيانات الكرتونيا.
 الزيارة األوىل :مت زيـارة ( ) 226وحـدة تطعيـم ملتابعـة سلـسلة التربيـد فقـط و كانـت نتيجـة
الزيارة التقييمية ل ( )%22.4مرضية.
 الزيارة الثانية :مت زيارة ( )228أماكن ملتابعة سلسلة التربيد و عمل تقيم جودة البيانات وكان
منها ( )%24.2مرضية.
 الزيارة الثالثة :مت زيـارة ( ) 262وحـدة تطعيـم ملتابعـة سلـسلة التربيـد فقـط و كانـت نتيجـة
الزيارة التقييمية ل منها ( )%22.2مرضية.
 الزيارة الرابعة :مت زيـارة ( ) 262امـاكن ملتابعـة سلـسلة التربيـد وعمـل تقييـم جـودة البيانـات
وكان منها ( )23اماكن غري مرضية.
مت تطعيــم ( ) 2237باللقــاح الفريوســي الثالثــي للحــصبة واحلــصبة االملانيــة والنكــا يف عــدة
شركات ومدارس خاصة.

 -22تطعيمات مت عمل االحصائياتت وادخال مجيـع البيانـات الكرتونيـا املتعلقـة بتطعيمـات العـاملني الـصحيني
حيث بلغ عدد متلقي خدمة التطعيم:
العاملني الصحيني ( )2262موظف من املراكز الصحية بالتطعيمات الالزمة.
( ( )8243موظف من مستشفي السلمانية بالتطعيمات الالزمة.
( )3222موظف من مستشفي امللك محد بالتطعيمات الالزمة.
( )8243موظف من املستشفي العسكري بالتطعيمات الالزمة.
( )364موظف من املستشفيات اخلارجية بالتطعيمات الالزمة.
( )272موظف من وزارة الصحة بالتطعيمات الالزمة.
مت تطعيم ( )2282طالب من الكليات الطبية بالتطعيمات الالزمة.
مت تطعيم ( )8243موظف من وزارات الدولة بالتطعيمات الالزمة.
مت تطعيم ( )2222موظف من املستشفيات اخلاصة بالتطعيمات الالزمة.
مت تطعيم ( )377موظف من دور املسنني بالتطعيمات الالزمة.
مت تطعيم ( )622موظف من ادارة الصحة العامة بالتطعيمات الالزمة
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ثالثـ ـاً :جمموعة األمراض املزمنة غري املعدية
األمراض غري املعدية هي جمموعة من األمراض طويلـة األمـد والـيت تتطـور بطيئـا بـصفة عامـة ،وهنـاك

أربعة أنواع رئيسية من هذه األمـراض وهـي أمـراض القلـب واألوعيـة الدمويـة ،والـسرطان ،واألمـراض

التنفسية املزمنة والسكري .وجيدر الذكر بأن األمراض غري املعدية تقتـل أكـثر مـن  26مليـون شـخص

سنويا ،وهو ما ميثل  ٪ 62من جمموع الوفيات الـسنوية .إضـافة إىل أن حـوايل  ٪82مـن جممـوع وفيـات
األمراض غري املعدية حتدث يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل.

وقد أظهر املسح الوطين الذي أجري يف مملكة البحرين يف عـام  3227حـول عوامـل املخـاطر لألمـراض

غري املعدية أن معدل انتشار السكري كان  ،٪24.2وارتفاع ضغط الدم كان  ٪28.3وارتفاع مستوى

الكولسرتول يف الدم  .٪42.6كما كشفت الدراسة أن معدل انتـشار الـسمنة كـان  .٪26.2يف حـني
أن معــدل انتــشار زيــادة الــوزن  .٪ 23.2وعــالوة علــى ذلــك ،أفــاد  ٪63.2مــن املــشاركني بأهنــم

يستهلكون اخلضروات بشكل يومي يف حـني أفـاد  ٪ 42.6منـهم فقـط بـأهنم يـستهلكون الفواكـه بـشكل

يومي .كمـا أن  ٪ 27.2مـن املـشاركني يف االسـتطالع صـرحوا بـأهنم ال ميارسـون أي نـشاط بـدني يف
أوقات الفراغ .وقـد إتـضح أن معـدل انتـشار التـدخني حينـها كـان  .٪22.2وعلـى غـرار الوضـع يف

البلدان الصناعية ،أظهـرت اليانـات اخلاصـة بعـام  3223يف البحـرين أن وفيـات األمـراض غـري املعديـة

تشكل حوايل  ٪ 62من جممل عدد الوفيات ،وقد شكلت األمراض القلبية الوعائيـة حـوايل  ٪32منـها،
يف حني بلغت نسبة السرطان والسكري  ٪22لكل منهما من جممل الوفيات.

كما أظهرت البيانات أنه يف الفئة العمريـة  72-22عامـا ،شـكلت األمـراض املزمنـة غـري املعديـة نـسبة

 ٪ 64من جمموع الوفيات ،كانت األمراض القلبية الوعائيـة تـشكل  ٪26منـها ،والـسكري يـشكل ،٪22
والسرطان يشكل  .٪ 32وهذا يشكل حتـديا للـسلطات الـصحية للبـدء بـشكل عاجـل بتنفيـذ خطـة
وطنية شاملة من أجل احلد من فقدان احلياة خالل سن اإلنتاج.

66

2014

Public Health Annual Report

الرؤية:

منع ومكافحة األمراض املزمنة غري املعدية الرئيسية يف مملكة البحرين من خالل وضع وتطبيق برنامج

شامل وخطة عمل وطنية متكاملة للوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها يف مجيع القطاعات.

اهلدف العام:

خفض معدل اإلصابة باإلمراض املزمنة غري املعدية يف مملكة البحرين وذلك من خالل التعاون االشامل
بني القطاعات املختلفة على مجيع املستويات الوطنية وعن طريق متكني العامة من الوصول إىل أعلى

مستوى ميكن بلوغه من الصحة ،و تقليل عوامل اخلطر املؤدية لإلصابة هبذه األمراض مثل السمنة
والغذاء غري الصحي وارتفاع ضغط الدم والتدخني وقلة النشاط البدني ومن خالل تعزيز أمناط احلياة

الصحية .

وميكن حتقيق ذلك من خالل تنفيذ اخلطوات التالية:

مجع البيانات الصحية ذات الصلة لتقييم الوضع الراهن لألمراض غري املعدية يف اجملتمع.
تبين محالت وطنية شاملة للتوعية ولتعزيز أمناط احلياة الصحية.

 تنفيذ خطة متكاملة لتعزيز اخلدمات الصحية الوقائية والعالجية يف الرعاية الصحية األولية والثانوية.
 تعزيز خدمات التعليم العايل وإعادة التأهيل.
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الفعاليات واألنشطة لعام 4102

 -2محلة احم قلبك يف القطاع احلكومي:

 -3محلة احم قلبك يف القطاع اخلاص:
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 عيادات األمراض غري السارية-2
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 -4أحياء الفعاليات العاملية
من فعاليات اليوم العاملي ملرض السكر للعام 3224

70

2014

Public Health Annual Report

 -2النشرة العلمية لألمراض غري السارية
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رابعاً :جمموعة الصحة املهنية

الرؤية:

تقديم خدمات صحية مهنية متكاملة و على مستوى عاملي تساعد على حتقيق أعلى درجات
اللياقة البدنية والنفسية واالجتماعية للعاملني يف كل قطاعات العمل.

الرسالة

رسالة جمموعة الصحة املهنية هي جزء متكامل من رسالة وزارة الصحة يف توفري الربامج العالجية
والوقائية الشاملة لضمان جيل صحي وجمتمع صحي .لذلك تعمل اجملموعة على حتقيق ما يلي:







تطوير وتطبيق برامج الصحة املهنية يف مجيع املؤسسات مع الرتكيز على اجلودة املشاركة الفعالة.

دعم الصحة البدنية والنفسية للعاملني.

تقليل اإلصابات واألمراض املهنية لتقليل النفقات وحتسني اإلنتاج.

توفري بيئة عمل آمنة بالتعاون مع اجلهات املختصة املختلفة.

تطبيق األساليب العلمية يف التعر على األخطار الصحية ،النامجة عن بيئة العمل ،و اكتشا

األمراض املهنية.

اهلدف العام:

هتد اجملموعة إىل حتقيق السالمة الصحية البدنية والطمأنينة املعنوية النفسية واالجتماعية للعاملني

يف املهن املختلفة ويف شتى الصناعات وتأمني عدم تأثري صحة العاملني بسبب املهن اليت يزاولوهنا ،و

ذلك بقصد الزيادة من قدرهتم على الكسب واإلنتاجية والتقليل من الغياب املرضى واالنقطاع عن
العمل وزيادة اخلربة واملهارة والثقة .ويتأتى هذا من خالل األهدا التفصيلية.
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األهداف التفصيلية:

 .1حت قيق أهدا

منظمة الصحة العاملية ومكتب العمل الدويل و تطبيق كامل للوائح والقوانني

اخلاصة بالصحة والسالمة املهنية.

 .2وضع برامج مراقبة ومتابعة للحوادث واألمراض املهنية للحد منها.

 .3أقلمة أصحاب العمل لتقبل الظرو الصحية املطلوبة يف بيئة العمل وتطبيقها.

 .4ضمان عدم حرمان العمال من أسباب الصحة بسبب ظرو عملهم .

 .5محاية العامل واحلفاظ املستمر واملنظم على صحته من خماطر ومؤثرات مكان عمله.

 .6إحلاق العامل بالعمل املالئم مع استعداده البدني والنفسي لتحقيق االنسجام بني العامل وعمله.

 .7االكتشا املبكر والعالج الفوري لألمراض والعلل اليت تصيب العامل أثناء قيامه بعمله وتأكيد
مبدأ العناية والكشف الروتيين للعاملني.

اخلدمات املقدمة:

 .1إجراء الفحوصات الطبية الدورية والتخصصية جلميع العاملني تطبيقا للقانون.

 .2القيام بالزيارات التفقدية للمصانع و مواقع العمل املختلفة.

 .3التعليم الطيب والتدرييب للعاملني يف احلقل الصحي لزيادة املعرفة الطبية يف جمال الصحة املهنية.
 .4العمل على نشر الوعي بالصحة و السالمة املهنية بني العمال وأصحاب العمل.

 .5تنفيذ خطة العمل املعدّة من قبل جلنة السالمة و الصحة املهنية.

 .6إعداد التقارير الدورية اخلاصة بنشاطات واجنازات اجملموعة ووضع مقرتحات تطوير العمل.

 .7دراسة التقارير واالستبيانات الواردة من املنظمات الدولية والعربية واإلقليمية وإختاذ الالزم بشأهنا.

 .8التقييم و تقديم االستشارة خبصوص احلاالت احملولة من اللجان الطبيـة الـعـامـة و الـلـجـنـة الـطـبـيـة
االستئنافية أو املراكز الصحية.

 .9اإلشرا و بالتعاون مع جمموعة التمنيع على تطعيم العاملني الصحيني بوزارة الصحة.
.10إجراء الدراسات و البحوث يف جمال الصحة املهنية.
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العمل

الصحة يف أماكن

حفظ وتعزيز

والسالمة املهنية

العاملية للصحة

منظمة الصحة

حتقيق أهدا

الغاية



أقلمة أصحاب العمل لتقبل الظرو الصحية املطلوبة يف بيئة العمل وتطبيقها.

 وضع برامج التوعية والتدريب لتعزيز الصحة بني العمال.

وضع خطة عمل لتحقيق األهدا .

حتديد الرؤية و الغايات و األهدا املتعلقة بالصحة و السالمة املهنية

وضع السياسات والتشريعات املتعلقة بالصحة و السالمة املهنية

 إعداد خطة لتعزيز الصحة يف مكان العمل









حتليل الوضع الراهن و حصر املوارد البشرية واملادية

النشاط

 تقليل اإلصابات واألمراض املهنية لتقليل النفقات وحتسني اإلنتاج.

بعمله وتأكيد مبدأ العناية والكشف الروتيين للعاملني.

 االكتشا املبكر والعالج الفوري لألمراض والعلل اليت تصيب العامل أثناء قيامه

 إحلاق العامل بالعمل املالئم مع استعداده البدني والنفسي لتحقيق االنسجام.



محاية العامل واحلفاظ املستمر على صحته من خماطر ومؤثرات مكان عمله.

 دراسة ظرو العمل ونوعية األخطار املهنية وطبيعتها

 اعتماد معايري قياسية للتعرضات املهنية وإجراء مسوح شاملة حلصرها.

 وضع واختيار معدات الوقاية الشخصية ذات مواصفات ونوعية عالية.

 إعداد خطة تفصيلية الحتواء ومكافحة املخاطر املهنية

توفري بيئة عمل صحية  إعداد أدوات تقييم املخاطر املهنية يف أماكن العمل ووضع قائمة أولويات باملخاطر
آمنة

العمل

تعزيز الصحة يف مكان

املعرضني للمخاطر .

والسالمة املهنية للعمال

للنهوض بالصحة

وضع السياسة العامة

اهلد

املعلومات املتعلقة بربامج الصحة املهنية

العمل

 معدل حدوث احلوادث الفادحة

 معدل اإلصابة باألمراض واحلوادث املهنية

 وجود معايري قياسية للتعرضات املهنية

 توفر و نوعية معدات الوقاية الشخصية



وجود خطة تفصيلية الحتواء ومكافحة املخاطر

 عدد املسوح اليت متت حلصر التعرضات املهنية



وجود أدوات لتقييم املخاطر املهنية يف أماكن

عدد احملاضرات اليت مت تنفيذها

عدد أنشطة تعزيز الصحة يف مكان العمل.



توفر املوارد الكفيلة بتحقيق أهدا الصحة املهنية

السالمة املهنية .

 وجود السياسات والتشريعات املتعلقة بالصحة و

 و جود غايات وأهدا واضحة

املؤشرات
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صحة العمال واملخاطر املهنية

دعم البحوث التطبيقية حول

تعزيز مبدأ الشراكة اجملتمعية

خدمات الصحة املهنية

تأهيل كوادر مدربة لتقديم

املهنية

التحتية للصحة والسالمة

االهتمام بتطوير و حتديث البنية

الصحة املهنية

للمخاطر املهنية خبدمات

زيادة تغطية للعمال املعرضني

اخلاصة بالعمل تصميم نظام لرصد اإلصابات
واألمراض املهنية

توفري البيانات

الصحة املهنية

خدمات

حتسني أدوات

الغاية

اهلد

عدد احملاضرات التوعوية اليت مت تنفيذها.

عدد الزيارات التفقدية ملواقع العمل املختلفة.

وجود برنامج لتدريب املدربني

عدد الساعات املخصصة للتعليم و التدريب

عدد برامج التدريب وعدد الكوادر البشرية املؤهلة

 وضع برامج مراقبة ومتابعة للحوادث واألمراض املهنية للحد منها.

 عدد برامج مراقبة ومتابعة احلوادث واألمراض املهنية.

للمخاطر املهنية.

 استحداث نظام لرصد اإلصابات املهنية للعمال املعرضني للمخاطر املهنية.

 توفري نظام لرصد اإلصابات املهنية للعمال املعرضني

املهنية إلجراء البحوث التطبيقية حول صحة للعمال املعرضني للمخاطر املهنية

توضيح فرص البحوث للجهات األكادميية و حتفيز مقدمي خدمات الصحة

الصحة و املؤسسات احلكومية و اخلاصة باململكة

 عدد الربامج اليت مت تنفيذها بتبادل اخلربات بني وزارة

 عدد املراسالت املتلقاة و االجتماعات اليت عقدت







وجود خطة للتدريب يف جمال السالمة والصحة املهنية

نوعية معدات و أدوات الفحص الطيب







عدد الفحوص الطبية والدورية اليت أجريت.

عدد البحوث اليت مت اجرائها يف السنة

 تبادل اخلربات بني وزارة الصحة و املؤسسات احلكومية و اخلاصة باململكة

باململكة.

الطب وكلية العلوم الصحية

إعداد برامج تدريب وطنية وإدخال  /تطوير مناهج الصحة املهنية يف كليات

تأهيل الكوادر الوطنية وتدريب املدربني

العمل ،و اكتشا األمراض املهنية.

تطبيق األساليب العلمية يف التعر على األخطار الصحية ،النامجة عن بيئة

تأهيل خدمات الصحة املهنية و توفري املعدات و األجهزة الطبية احلديثة

نشر الوعي بالصحة و السالمة املهنية بني العمال وأصحاب العمل.

القيام بالزيارات التفقدية للمصانع و مواقع العمل املختلفة.

 التنسيق والتعاون بني وزارة الصحة و املؤسسات احلكومية و اخلاصة















إجراء الفحص الطيب الدوري

النشاط

املؤشرات
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خامساً :جمموعة مكافحة التدخني
الرؤية:

حنو حبرين خالية من التبغ :ناس وجمتمع وبيئة أصحاء

الغاية

محاية األجيال احلالية واملستقبلية من اآلثار االجتماعية والبيئية واالقتصادية املدمرة الستهالك التبغ

والتعرض لدخان التبغ من خالل تنفيذ تدابري مكافحة التبغ وذلك من أجل احلد باستمرار وبشكل كبري

من انتشار تعاطي التبغ والتعرض لدخان التبغ.

متكني وحشد الدعم متعدد القطاعات لسياسات وبرامج مكافحة التبغ متاشياً مع اتفاقية منظمة

الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ،وتعزيز القدرات الوطنية والقيادة واإلدارة ،والعمل
متعدد القطاعات والشراكات لتسريع استجابة البالد للوقاية والسيطرة على التبغ.

اهلدف:

التنفيذ الكامل لقانون مكافحة التدخني ،اتفاقية إطارية

ملكافحة التبغ (( ))FCTCواملراسيم والقرارات الوطنية.

األهداف األساسية:



متابعة الشكاوى الواردة بشأن انتهاكات التدخني ،ومتابعة تنفيذ قانون مكافحة التدخني.

حتويل حماضر املخالفات احملررة وفقا ألحكام القانون رقم  8لسنة  3222إىل النيابة العامة.



إعداد التقارير واإلحصاءات والتوصيات للمحالت التجارية اليت تتطلب ترخيصا السترياد أو توزيع



التعاون مع اجلهات املختصة داخل وخارج وزارة الصحة لتسهيل تنفيذ قانون مكافحة التدخني.

أو بيع أنواع خمتلفة من التبغ أو توفري خدمة تقديم الشيشة.
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الوظائف الرئيسية:

 .1التفتيش الصحي.

 .2وضع السياسات.

 .3القوانني والتشريعات.

 .4التدريب والتعليم.

 .5البحوث.

 .6دعم مراقبة ورصد معدالت تعاطي التبغ

األهداف اإلسرتاتيجية:





الوقاية ومراقبة واحلد من انتشار األمراض املعدية وغري املعدية

تعزيز وتشجيع سلوكيات أمناط احلياة الصحية.
احلماية من املخاطر املهنية والبيئية.

احلفاظ على وجود سجالت دقيقة ومعلومات عالية الكفاءة.

موظفي الوحدة:
عدد املوظفني الذكور

4

عدد املوظفات اإلناث

0

الشواغر احلالية

ال يوجد

اإلحتياجات

( 2أخصائي معلومات)
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الكفاءة.

دقيقة ومعلومات عالية

احلفاظ على وجود سجالت

والبيئية.

احلماية من املخاطر املهنية

احلياة الصحية.

تعزيز وتشجيع سلوكيات أمناط

املعدية

انتشار األمراض املعدية وغري

الوقاية ومراقبة واحلد من

اهلد االسرتاتيجي

والتبغ

مكافحة التدخني

 حتذير الناس من خماطر تعاطي التبغ ،من خالل محالت وسائل اإلعالم الفعالة

 صياغة خطة التثقيف الصحي ملكافحة التبغ.

 مراقبة تنفيذ سياسات وتدابري مكافحة التبغ

 رصد تعاطي التبغ وخباصة معدالت البدء واالستهالك احلايل بني الشباب ،وذلك

تشريع  %222بيئات خالية من التدخني والتبغ يف مجيع أماكن العمل الداخلية ووسائل

 نسبة املسوحات اليت تكررت كل  2-2سنوات.

 عدد املسوحات اليت مت عملها لقياس استخدام

متشيا مع مؤشرات الرصد العاملي.

النقل العام واألماكن العامة املغلقة ،وحسب االقتضاء األماكن العامة األخرى.

التبغ وفقا لتوصيات منظمة الصحة العاملية.

صغار السن واليافعني و البالغني.

نسبة األماكن العامة املغلقة اليت حيظر فيها التدخني

 خفض نسبة استخدام التبغ بني البالغني بنسبة  %22حبلول عام 3222م.



مضمون وانبعاثات منتجات التبغ.

خفض استخدام التبغ بني صغار السن واليافعني بنسبة  %22حبلول عام 3222م.



تقديم تقرير سنوي من مصنعي التبغ للكشف عن

املساعدة للراغبني يف اإلقالع عن التدخني.

 نسبة العامليني الصحيني املدربني على تقديم

 عدد عيادات اإلقالع عن التدخني.

 صياغة املبادئ التوجيهية لإلقالع عن التدخني.

 عدد محالت التوعية مبخاطر استهالك التبغ.

 نسبة االخنفاض يف معدالت استهالك التبغ بني

بالكشف للسلطات احلكومية عن حمتويات وانبعاثات منتجات التبغ.

 تنظيم حمتويات وانبعاثات منتجات التبغ وإلزام مصنعي ومستوردي منتجات التبغ

 محاية الناس من التعرض لدخان التبغ ،وعلى األخص النساء احلوامل واألطفال.

 عرض املساعدة على من يريدون اإلقالع عن التبغ.

 تنفيذ احلظر الشامل على اإلعالن عن التبغ والرتويج له ورعايته.

ومقروءة على مجيع منتجات التبغ.

القائمة على األدلة ،ووضع حتذيرات صحية كبرية وواضحة وظاهرة للعيان

زيادة الضرائب املفروضة على مجيع منتجات التبغ للحد من استهالك التبغ.

فرض ضريبة انتقائية على منتجات التبغ

التنفيذ الكامل للقوانني واملراسيم والقرارات الصادرة ملكافحة التدخني

عدد الزيارات التفتيشية الصحية.

مؤشرات األإلداء

نسبة االنتهاكات اليت مت اختاذ إجراءات ضدها.

التنفيذ الكامل التفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ.

املبادرة /الربنامج خطة التطبيق

املعلومات املتعلقة بربامج مكافحة التدخني
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املعلومات اخلاصة بعام 3102
 فوز مملكة البحرين جبائزة منظمة الصحة العاملية جلهود مكافحة التبغ لعام 3224

 ارتفاع عدد الزيارات التفتيشية من  6273قي عام  3222إىل  242222زيارة يف عام .3224

 قام املفتشون الصحيون باجملموعة بتحرير  222حمضر ضبط قضائي للمخالفني لقانون مكافحة
اإلجنازات

التدخني وحتويلهم للنيابة العامة الختاذ االجراءات الالزمة حياهلم.

 انضمام مخسة أخصائي صحة عامة جدد للمجموعة وبالتايل مت مأل مجيع الشواغر الوظيفية
باجملموعة.

 افتتاح عيادة االقالع عن التبغ يف مركز البحرين والكويت الصحي (احلد).

 توسيع نطاق مهمام اجملموعة لتشمل املشاركة يف احلمالت التوعوية و التثقيفية مبضار التبغ

 املشاركة يف اجتماع األطرا التفاقية منظمة الصحة العاملية ملكافحة التبغ الذي عقد يف
موسكو يف أكتوبر 3224م.

 الزيارات التفتيشية اليومية ملتابعة تنفيذ قانون مكافحة التدخني والتبغ.

األنشطة

 املشاركة يف مجيع الفعاليات اهلادفة إىل رفع الوعي مبضار التبغ

 اعداد التقرير الدوري الثالث بشأن تنفيذ مملكة البحرين التفاقية اإلطارية بشأن مكافحة
التبغ الذي مت تسليمه يف أبريل 3224م.

 املشاركة يف التعديل وحتديث قانون مكافحة التدخني والتبغ واملواصفات اخلليجية املتعلقة
مبنتجات التبغ.
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قسم صحة البيئة

اجلزء السابع
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اهلدف الرئيسي:

احملافظة على بيئة نظيفة خالية من امللوثات ومحاية اجملتمع من إنتقال األمراض بواسطة اآلفات ومراقبة
املوارد املائية للشرب والتخلص السليم من املواد الصلبة والسائله باقل ضرر على البيئة وتنفيذ

االتفاقيات اإلقليمية والدولية يف سياق درء املخاطر عن البيئة احمللية ومحايتها.

اسرتاتيجية القسم:

تقديم خدمات وقائية تتماشى مع ما تقدمة إدارة الصحة العامة من خدمات بالتعاون مع مجيع اجلهات
املعنية االخرى عرب ما هو متاح من املوارد املالية والبشرية ألجل توفري بيئة صحية.

األهداف الرئيسية:

 .1احلد من تكاثر وانتشار القوارض يف شبكات اجملاري واملناطق السكنية لتاليف ماتسببه من أضرار.

 .2تصنيف أنواع نواقل املرض وتقييم فعالية برامج مكافحتها واملبيدات املستخدمة.

 .3ضمان توافر مياه صاحلة لألستهالك وضمان االستخدام اآلمن ملياه الصر الصحي املعاجلة عند
استخدامها لري املزروعات واحلدائق .وضمان صحة املياه املستخدمة يف برك السباحة العامة

وعدم إنتقال أمراض وبائية عن طريقها.

 .4ضمان تطبيق القوانني واالشرتاطات الصحية يف املؤسسات التجارية اخلاضعة لرقابة القسم
كصالونات احلالقة والنوادي الصحية والصاالت الرياضية والفنادق والشقق املفروشة.

 .5ضمان جودة وسالمة املواد االستهالكية مبا تشملة من مستحضرات التجميل ومواد العطارة.

 .6مأمونية املنظفات واملطهرات املنزلية.

 .7رصد املخالفات والتجاوزات اليت يقوم هبا أصحاب النشاطات ذات الصلة بصحه املواطن وتنفيذ
اجلزاءات حبق املخالفني.

 .8تثقيف مستوردي ومصنعي املواد االستهالكية مبتطلبات االسترياد وباملواصفات اآلمنة للتصنيع .

 .9التثقيف ونشر الوعي الصحي بني أفراد اجملتمع ومؤسساته لالستخدام اآلمن للمواد األستهالكية.

.10وضع برامج دوريه ملكافحة اآلفات الناقلة لألمراض يف مجيع حمافظات اململكة.

.11معاجلة مجيع الشكاوي الوارده من االهايل والقطاع العام.
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الربامج الرئيسية لقسم صحة البيئة:
تتمثل إسرتاتيجية عمل القسم يف تنفيذ الربامج املعدة عن طريق جمموعات القسم املختلفة وهي:

أوالً :برامج مكافحة نواقل املرض:

وهي برامج مكافحة متكاملة هتد للسيطرة على نواقل املرض اهلامة مثل البعوض والذباب وبق

الفراش والصراصري ،والقوارض ويتم تنفيذها عن طريق جمموعة مكافحة املالريا واحلشرات وجمموعة

مكافحة القوارض وجمموعة دراسات احلشرات التابعة للقسم ومن اهم برامج املكافحة املنفذة هي:

 -2برنامج مكافحة البعوض واهلاموش جبميع أنواعها وذلك باملعاجلة الدورية املنظمة ألماكن التوالد يف
مجيع مناطق مملكة البحرين باإلضافة لربامج الرش الرذاذي والتدخني والرش ذو األثر الباقي أحيانا مما

جيعل منه برامج مكافحة متكاملة تؤدي للسيطرة على البعوض واهلاموش وذبابة الرمل والعديد من

الذباب الناقل ألمراض الدم ومنعها من نقل األمراض.
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 -3برنامج مكافحة الذباب املنزيل وذلك بالرش باملبيد ذو األثر الباقي املنتظم جلميع الزرائب

واإلسطبالت إضافة جلميع االماكن االخرى العامة مثل أماكن جتميع القمامة ومكب النفايات بعسكر اليت

يتجمع أو يتوالد فيها الذباب.

 -2برامج غري منتظمة ملكافحة احلشرات االخرى ذات األمهية الطبية مثل بق الفراش والصراصري
والرباغيث وغريها وذلك استجابة لشكاوي اجلمهور وحسب االمكانات املتاحة.

 -4برامج منتظمة ملكافحة الصراصري واحلشرات األخرى يف املستشفيات واملراكز الصحية واألسواق
واملنشئات احلكومية.

 -2برامج منظمة ملكافحة القوارض يف األماكن العامة وشبكات اجملاري العامة هبد السيطرة على
أعدادها ومنع نقلها لألمرض.

 -6برنامج إلجراء الدراسات امليدانية حول انتشار نواقل املرض اهلامة كالبعوض وبعض أنواع الذباب يف
مناطق اململكة ومدى حساسيتها للمبيدات املستخدمة يف برامج املكافحة.
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ثانياً :برامج صحة املياه واملؤسسات

وهتد لضمان توفري مياه صاحلة للشرب و االستخدام اآلدمي ومن أهم الربامج املنفذة هي:

 -2صحة املياه يف الشبكات العامة وذلك بأخذ عينات من مياه الشبكة والتجمعات السكنية

كاملدارس وبرك السباحة ورياض األطفال واملستشفيات واملراكز الصحية إلجراء اإلختبارات والتحاليل

اجلرثومية والكيميائية وعمل تقارير اليت تتضمن للنتائج السلبية واإلجيابية اليت تتعلق بصحة الوضع املائي

ورفعها اىل اجلهات املختصة كما يتم عمل املسوحات الصحية لتحديد مصادر التلوث وأخذ القياسات
احلقلية لنسبة الكلور واحلموضة والكشف على اخلطوط والتوصيالت واخلزانات اجلديدة وسحب
عينات للتأكد من خلوها من أي تلوث قبل توصيلها بالشبكة الرئيسية.

 -3مراقبة استخدام مياه الصر الصحي املعاجلة حيث يتم التحقق من مستوى املعاجلة يف احملطات
الرئيسية للمجاري بسحب عينات من املراحل النهائية وتقييم املياه املعاجلة من النواحي اجلرثومية

ومطابقتها باملواصفات واملقاييس الدولية.
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 -2ترخيص ومراقبة صحة املؤسسات التجارية حيث يتم الرتخيص للمحالت املستوفية لإلشرتاطات
الصحية املعتمدة كصالونات احلالقة والتجميل واملساج واملؤسسات الفندقية والسياحية والصاالت

الرياضية والنوادي الصحية وبرك السباحة إضافة حملالت طيور وامساك الزينة واحلظائر وخمازن العلف.

 -4الرقابة على املؤسسات املرخصة جبوالت تفتيشية دورية ملراقبة تنفيذ االشرتاطات الصحية الالزمة
ويتم حترير إخطارات مفصلة للمخالفات املوجودة تتضمن املهلة املطلوبة إلزالتها واملادة القانونية وتنفيذ
قرارات الغلق اإلداري والتأكد من حصول العاملني على شهادات الفحص الطيب الالزمة.

 -2صحة البيئة يف املؤسسات التعليمية وذلك بوضع معايري الصحة والسالمة يف هذه املؤسسات
والتفتيش الدوري عليها للتأكد من صحة وسالمة البيئة املدرسية فيها ويف مرافقها.

 -6التثقيف الصحي باملؤسسات التعليمية واملؤسسات الصحيه جلميع فئات اجملتمع فيما خيص االمور
الصحية املتعلقة بصحة املياه واملؤسسات عن طريق ورش عمل وحماضرات للعاملني يف املؤسسات
اخلاضعه للرقابة الصحية وإصدار الكتيبات والنشرات وامللصقات التوعوية التثقيفية وتنفيذ برامج

للصحة املدرسية (حماضرات – مسابقات – ورش عمل – ملصقات) بالتعاون مع اجلهات املعنية ويتم
تثقيف اجلمهور من خالل وسائل االعالم املتنوعة( اإلذاعة  -التلفزيون – الصحف – اجملالت).
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إجنازات جمموعة صحة املياه واملؤسسات لعام 3102
 -0التفتيش على املؤسسات اخلاضعة للرتخيص والرقابة:
قامت اجملموعة بــــ 7223زيارة تفتيش للعديد من احملالت واملؤسسات اخلاضعة لرقابتها يف مجيع
حمافظات اململكة منها  2366زيارة تفتيشية على صالونات احلالقة والتجميل واملساج الرجالية

والنسائية والصاالت الرياضية و النوادي الصحية  ،و 232زيارة تفتيشية للفنادق والشقق املفروشة

الفندقية  ،و 22زيارة تفتيشية على املؤسسات التعليمية وتشمل  22زيارة للمدارس احلكومية و اخلاصة

و املعاهد واجلامعات و 22زيارة لدور احلضانة و رياض األطفال  ،و 36زيارة تفتيشية لربك السباحة .

متخض عن تلك الزيارات إصدار  2222إخطار باملخالفات الصحية و 332غرامة مالية و على ضوء

ذلك مت غلق  24مؤسسة بعد حترير اإلنذارات والغرامات حبسب التدرج القانوني .
كما مت زيارة  228مؤسسة للمعانية والرتخيص ،مت منها ترخيص  622مؤسسة.
 -2سالمة املياه :

مت سحب  3222عينة من مياه الشرب واالستخدام العام واملياه املعاجلة تفصيلها كاآلتي:

 222عينة من الشبكة العمومية واحملطات الرئيسية والفرعية ،فكانت يف حمافظة احملرق  263عينة،

العاصمة  222عينة ،الوسطى  267عينة ،الشمالية  322عينة ،اجلنوبية  42عينة.

 228عينة من خمتلف املؤسسات ( التعليمية  -الفندقية والسياحية  -املراكز الصحية و املستشفيات

 خطوط األنابيب اجلديدة – املؤسسات األخرى ) ،فكانت يف حمافظة احملرق  222عينة ،العاصمة 342عينة ،الوسطى  322عينة ،الشمالية  382عينة ،اجلنوبية  26عينة.

 22عينة من مياه برك السباحة ،فكانت يف حمافظة احملرق  23عينة ،العاصمة  8عينة ،الوسطى 22

عينة ،الشمالية  32عينة ،اجلنوبية  2عينة.

 328عينة من مياه اجملاري املعاجلة كانت يف حمافظة العاصمة  28عينه الوســـطى 38عينة ،الشمالية

 263عينة.
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كان إمجايل العينات املسحوبة للفحص اجلرثومي  2824عينة منها  32عينة غري مرضية وتشمل 2

عينة من الشبكة العامة و احملطات  32 ،عينة من املؤسسات ( التعليمية  -الفندقية والسياحية -

املراكز الصحية و املستشفيات  -خطوط األنابيب اجلديدة  -املؤسسات األخرى )  2 ،عينات من

برك السباحة  2 ،عينة من مياه الصر

الصحي املعاجلة .

كمــا كــان إمجــايل العينــات املــسحوبة للفحــص الكيميـائي  232عينــة  ،أظهــرت النتـائج أهنــا ضــمن
املواصفات املعتمدة مع تباين يف جمموع األمالح الذائبة بني منطقة وأخرى.
 -3فعاليات التثقيف الصحي :
قامت اجملموعة بعدد  228نـشاط تثقيفـي حيـث كـان منـها  324نـشاط إلعـداد املـواد التثقيفيـة (
احملاضرات  -ورش العمل  -الكتيبات  -الربامج التثقيفية للصحة املدرسية للمؤسسات التعليمية -
امللصقات  -التقارير -االحصائيات -االستمارات ) .
كما مت عمل  278فعالية صحية تنوعت بني ورش العمل واحملاضرات الصحية واملقـابالت الـصحية و
املعارض الصحية ملختلف فئات اجملتمع  ،و 26نشاط تدرييب ملنتسيب اجملموعة .
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ثالثاً :برامج سالمة املواد اإلستهالكية:

 -2ترخيص املؤسسات ملمارسة نشاط استرياد مستحضرات التجميل بالتعاون مع إدارة السجل

التجاري بوزارة الصناعة والتجارة بعد التفتيش امليداني على خمازن هذه املؤسسات للتحقق من توافر
الشروط الصحية املالئمة حلفظ مستحضرات التجميل فيها ومنحهم املوافقة النهائية لفتح املؤسسة.

 -3إصدار التصاريح باسترياد مستحضرات التجميل بعد توفري مجيع الوثائق والشهادات واملستندات
املطلوبة لدراستها ومعاينة مجيع أصنا املستحضرات املراد استريادها وتقييمها للتأكد من جودهتا

وخلوها من املواد احملظورة والضارة عرب مطابقتها مع املواصفات واملعايري احمللية واإلقليمية والعاملية.

 -2معاينة مستحضرات التجميل القادمة للمملكة جواً وحبراً وبراً بالتعاون مع إدارة شئون اجلمارك

للتحقق من سالمتها وصالحية استخدامها وإختاذ قرار بتصريح دخوهلا بغرض البيع والتداول التجاري
أو االستخدام الشخصي أو رفضها ومصادرهتا يف حالة عدم تطابقها مع املعايري واملواصفات اآلمنة.

 -4زيارة مراكز التجميل النسائية للتحقق من سالمة مستحضرات التجميل املستخدمة يف هذة املراكز
جبانب توفري مجيع وسائل وأدوات السالمة الالزمة حلماية العمالة والزبائن .

 -2تصنيف املستحضرات ذات اإلستخدام العام والغري مصنفة لتقييمها بناء على معايري علمية عاملية
لتحديد اجلهة الرمسية املعنية بتصرحيها والرقابة عليها .

 -6احلمالت التفتيشية واملسوحات امليدانية عند ورود حتذير دويل أو شكاوي وإصدار البيانات
التحذيرية يف الصحف احمللية لتوعية اجلمهور ومواكبة مايستجد يف هذا الشأن إقليميا ودوليا.

 -7ترخيص وتفتيش حمالت العطارة وإرشاد ممارسي املهنة بضرورة التقيد بإجراءات الرتخيص

واإللتزام باإلشرتاطات الصحية للمحل مع توفر الشروط الصحية املالئمة حلفظ األعشاب يف املخازن يف
حالة االسترياد ورصد املخالفات والتجاوزات وتنفيذ اجلزاءات حبق املخالفني.

 -8ترخيص ومراقبة نشاط تعبئة مواد العطارة ونشاط تعبئة مستحضرات التجميل ونشاط تعبئة
املنظفات واملطهرات املنزلية والتأكد من تنفيذ االشرتاطات الصحية والالزمة وحترير إخطارات

للمخالفات املوجودة وإبالغ اجلهات املعنية إلختاذ الالزم.

 -2إرشاد وتوعية املستهلك واملستورد واملصنع واملوزع فيما يتعلق بسالمة وصحة مستحضرات
التجميل وتلقي الشكاوي من متلقي اخلدمة والعمل على حلها.
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منوذج للوثائق التوضيحية املوجهة للعامة واملراجعني لتوضيح إجراءات العمل
مبجموعة سالمة املواد اإلستهالكية:
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قسم مراقبة األغذية

اجلزء الثامن
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الرسالة

محاية املستهلكني من أي ضرر صحي من خالل احلفاظ على سالمة وصحة األغذية املستهلكة،
واألغذية املستوردة واملسوقة واملصنعة يف مصانع األغذية داخل البالد.

الـ ــرؤيـ ـ ــة

أن نعمل حنن واجملتمع معاً من خالل املشاركة الفعالة  ،حبيث نتمكن من بناء وتطوير مراقبة األغذية

كي نضمن حتقيق أعلى درجات سالمة األغذية.

الـ ــمهام األساسية


مراجعة وحتديث االشرتاطات والقوانني الصحية لوضع النظم والقوانني اجلديدة حلماية املستهلكني.



التعاون والتنسيق بني خمتلف القطاعات واجلهات احمللية واإلقليميـة والعامليـة ذات العالقـة بـسالمة



الدقة يف التفتيش على املؤسسات الغذائية وضمان تطبيق القواعد الصحية ونظم اجلودة العالية.

الغذاء ،وباألخص جلنة سالمة األغذية باألمانة العامة لدول جملس التعاون اخلليجي،


التقييم الشامل للمؤسسات الغذائية والتحقق من احتماالت وقوع اخلطر اليت تشكلها األطعمة على
صحة املـستهلك وذلـك مـن خـالل التعـاون املثمـر اجلهـات ذات العالقـة ،أمههـا العـاملني يف جمـال

األغذية.


حتديث وتأهيل الصناعة الغذائية من خالل تطبيق النظم احلديثة لإلنتاج اجليد وضمان اجلودة.



تدريب العاملني يف صناعة األغذية واالرتقاء هبم ومتكينهم من التعامل مع أنظمـة الـسالمة واجلـودة



حتريك وحتفيز فئـات اجملتمـع والتجـار للمـشاركة يف القـرارات املتعلقـة بسلـسلة الغـذاء والـصناعة



التشاور والتحاور مع أصحاب مصانع األغذية مـن خـالل املـشاركة الفاعلـة يف وضـع السياسـات

لضمان سالمة الصناعة الغذائية.

الغذائية وكذا االشرتاطات والقوانني واإلجراءات اخلاصة بسالمة األغذية.
واللوائح التنظيمية ونظم التحكم اخلاصة بسالمة اإلنتاج والتصنيع الغذائي.
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سـالمــة األغـذيـة وحـمـايـة ص ـح ــة الـمـسـتـهـلك :

أن اخلدمات الصحية اليت يقدمها قسم مراقبة األغذية للحفاظ على صحة املستهلك ومحايته من أي

خطر يتعرض له نتيجة استهالك مواد غذائية ،هي:
أوالً :التفتيش على األغذية الواردة:

ختضع مجيع األغذية املستوردة إىل تفتيش دقيق من قبل مفتشني مؤهلني ،ويرتكز التفتيش على:



الكشف الظاهري أو احلسي للتعر على مظاهر الفساد والتلف وسالمة البيانات على البطاقـة



سحب عينات للفحص املخربي حسب ترددات مدروسة،

اإلعالمية،


تطبيق املواصفات القياسية اخلليجية والعاملية على شحنات األغذية.

ثانياً :التفتيش على حمالت بيع وإعداد األطعمة:

ختتص هذه الوحدة بالتفتيش على مجيع حمـالت بيـع وتـداول األطعمـة يف اململكـة وذلـك مـن خـالل
زيـارات تفتيـشية دوريـة هلـذه األمـاكن ،للتحقـق مـن تطبيـق االشـرتاطات الـصحية املطلوبـة واتبــاع

النظافة العامة والشخصية يف إعداد األطعمة.
ثالثاً :التفتيش على مصانع إنتاج األطعمة:

نظـر ًا ألمهيـة املــصانع كمـصدر حمتمـل لتلــوث الغـذاء فــان وحـدة التفتيـش واإلشــرا علـى مــصانع

األغذية ،تراقب لضمان وتأكيد إتباع املصانع طرق إنتاج عالية اجلودة ومأمونة السالمة.
رابعاً :ترخيص حمالت بيع واعداد األغذية:

ال يتم ترخيص أي منشأة غذائية إال بعد املوافقة عليهـا مـن قبـل مفتـشي قـسم األغذيـة وذلـك مـن

خالل تطبيق مجيع اإلجراءات واالشرتاطات الصحية.
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إحصاءات الشكاوى الواردة لقسم مراقبة األغذية
الفرتة السنوية لعام 3224

الشكاوي

الشكاوي
املستلمة

اخلط الساخن

168

109

114

151

391

مكاتبات

2

4

0

1

6

هاتف القسم

آلية التبليغ املتبعة يف

تصنيف

(أكتوبر -ديسمرب)

اجملموع

احلضور شخصيا
أغذية غري صاحلة

الرئيسي
املتخذ

15

13

13

8

85

54

64

99

203

53

42

32

31

127

5

4

تسمم غذائي

52

23

غرامات فعلية  /مضاعفة

38

33

34

مهلة  /إنذار

106

66

51

عدم تطبيق إشرتاطات

غلق احملل

27

93

41

تداول غري صحي لألغذية

34

3

1

3

24

19

23

30

98

25

105

73

223

3

8

2

91

12

7

خمالفات /نصائح صحية

129

73

66

70

268

مصادرة  /سحب عينات

68

31

23

38

122

احملرق

44

40

24

42

108

الوسطى

73

37

40

47

150

اجلنوبية

33

17

23

23

73

10

14

14

14

38

شكاوي األسواق املركزية

1

1

0

2

2

اجملموع الكلي

226

187

718

الشكاوي

املنامة

احملافظات

الشمالية

حسب

شكاوي املصانع

الفنادق واجملمعات التجارية واملدارس
واملستشفيات
أخرى

95

41

32

20

33

أخرى

األجراء

(يناير-مارس) (أبريل-يونيو) (يوليو-سبتمرب)

25

39

22

15

1

4

5

3

158
2014

21
17
4

4

147

20
28
3

8

85

54
9
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خمتربات الصحة العامة

اجلزء التاسع
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املقـ ـ ـ ــدمة

يعد خمترب الصحة العامة ) )PHLأحـد املكونـات االساسـية الدارة الـصحة العامـة الـيت تعمـل كخـط
الدفاع األول حلماية الناس من األمراض واملخاطر الصحية األخرى .ويعترب املخترب املرجعي الوحيـد يف

اململكــة لتحاليــل املــواد الكيميائيــة وامليكروبيولوجيــة التشخيــصة والــيت تــرتبط بــشكل حاســم جبميــع

قطاعات البنية التحتية للصحة العامة (كقسم مكافحة األمراض ،قسم مراقبة األغذية والصحة البيئيـة،
وعلـم األوبئـة ،والتأهـب واالسـتجابة للطـوارئ) وينفـذ املخـترب العديـد مـن اختبـارات املعنيـة بـضمان

الصحة العامة داخل وخارج وزارة الصحة.

ينقسم املخترب اىل ثالث جمموعات رئيسية بناء على اخلدمات اليت تقدمها كـل جمموعـة وهـي :جمموعـة

حتاليل األحيـاء الدقيقـة لالمـراض املعديـة ،جمموعـة حتاليـل األحيـاء الدقيقـة لألغذيـة وامليـاه وجمموعـة

التحاليل الكيميائية.

يضم املخترب يف الوقـت الـراهن  42موظـف ( 23انـاث و  22ذكـور) .باالضـافة اىل الـشواغر الوظيفيـة

احلالية ( 4شواغر) ،بينما حيتاج املخترب اىل  2موظفني لسد احتياجاته من النقص.

29%

71%
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الرؤيـــــــــــــــة

تعزيز اخلدمات املختربية اليت تعكس أفضل املمارسات اليت تسهم يف احلماية املثلى للصحة العامة.

الرســـالـــة



توفري خدمات خمربية متخصصة ذات مصداقية عالية وشاملة (سياسـات ،بـرامج ،تقنيـات) يف

اجملاالت الطبيـة ،االغذيـة والبيئيـة والـيت تـضمن التحـسني املـستمر يف نوعيـة املمارسـة املعمليـة

والنتائج الصحية.


احلفاظ على املعايري الدولية من خالل تبين مبادئ ضمان اجلودة املخربية.

الغايـــــــة

توفري اخلدمات والبيانات التحليلية الدقيقة يف الوقت املناسب حلماية وتعزيز الصحة العامة.

األهدا األساسية


تقديم خدمات خمربية معتمدة و ذات جودة عالية.



تقديم النتائج املختربية يف الوقت املناسب لألطبـاء حبيـث ميكنـهم مـن البـدء يف عـالج املرضـى



تقديم نتائج موثوق هبا إىل السلطات الصحية حبيث الختاذ اإلجراءات الالزمة.



التطوير املستمر المكانيات املختربات القائمـة لتـوفري أسـرع النتـائج ،ذات قيمـة اقتـصادية وأكثـر



مكافحة األوبئة عن طريق حتديد العامل املـسبب ومـصدر العـدوى ومنـع انتـشار العـدوى عـن

وباسرع وقت ممكن.

موثوقية.

طريق حتديد ناقالت األمراض املعدية
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املهـــام األساسية


الكشف والتحقق من األمراض والفاشيات



دعم مراقبة األمراض واألوبئة



إدارة البيانات املتكاملة



اجراء االختبارات املرجعية و املتخصصة



الصحة البيئية ومحاية



سالمة الغذاء



وضع السياسات



االستجابة حلاالت الطوارئ



البحوث



التدريب والتعليم

األهدا األسرتاتيجية


تعزيز احلماية ضد األمراض املعدية واألمراض املستجدة.



استدامة صحة االفراد من خالل تعزيز الصحة الوقاية.



إنشاء وتعزيز القدرات لالستجابة والسيطرة على املضافات الغذائية املستجدة وامللوثات يف املواد



تعزيز احلماية ضد األمراض املنقولة عن طريق األغذية



ضمان سالمة وجودة الغذاء واملاء

الغذائية واملشروبات.
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لالشرتاطات السالمة الغذائية.

الغذاء واملاء ومطباقتها

التأكد من وصالحية وجودة

األغذية واملشروبات واملياه.

توجدها حديثا او مستقبال يف

ملوثات الكيميائية ميكن

متخصصة للكشف على أي

 إنشاء قدرات خمتربية

اهلد االسرتاتيجي

واملياه

األغذية واملشروبات

امللوثات الكيميائية يف

املبادرات  /الربامج

جمموعة التحاليل الكيميائية

الربامج حسب اجملموعات





























الكشف عن مسوم .cyanoglycosides

 حتليل الوقت املطلوب و

حتديد كمية اشعاعاعات جمموعة  αو β

حتديد جمموعة أليا االسبستوس.

حتديد فينوكسي جمموعة املبيدات  alkanoicوجمموعة .triazines

حتديد جمموعة متبقيات املبيدات واليوريا.

حتديد العضوية والفوسفور والكربيت والنيرتوجني جمموعة متبقيات املبيدات.

وما إىل ذلك).

 halomethaneالثالثية ،الفينوالت ،ثنائي الفينيل متعدد الكلور ،مادة األكريالميد ،النرتوزامني،

حتديد املواد اهليدروكربونية األخرى بقايا جمموعة (على سبيل املثال ،MCPDs

حتديد اهليدروكربونات العطرية بويل ( )PAHبقايا اجملموعة.

حتديد كمية متبقيا ت اهليدروكربونات األليفاتية املوجودة يف االغذية.

حتديد جمموعة املواد املسببة للحساسية الغذائية.

حتديد كمية مسوم  phytatesو كمية مسوم البوليفينول.

حتديد السموم البيولوجية البحرية (احملار ،ينفوخ ،املد األمحر وغريها) وحتديد قلويدات الشقران.

االزم لالداء

كمية التحاليل

والزيوت املعدنية ومواد التشحيم وغريها)

اختبار الكفاءة املرضية

 النسبة املئوية لنتائج

 طلبات وعبء العمل و

الكشف عن ملوثات املعاجلة الصناعية (مثل املواد البالستيكية ،وحرب الطباعة ،و املذيبات املتسربة

الكشف عن االغذية املعدلة وراثيا.

آلية التطبيق

مؤشرات قياس األداء
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يف األغذية واملشروبات واملياه.

ومطابقتهما الشرتاطات السالمة الغذائية

 التأكد من صالحية وجودة الغذاء واملاء

او مستقبال يف األغذية واملشروبات واملياه.

عن أي ملوثات كيميائية ممكن توجد حديثا

 إنشاء قدرات خمتربية متخصصة للكشف

 ضمان الغذاء وسالمة املياه ونوعيتها.



إنشاء قدرات خمتربية للرد على أي مكونات

اهلد االسرتاتيجي

األغذية

حتليل السموم الفطرية يف

واملاء

العضوية يف الغذاء

حتليل املعادن غري

واملياه.

األغذية واملشروبات









حتديد نسبة االفالتوكسني يف األغذية.

حتديد بولني يف املشروبات.

حتديد أكتوبر السم يف الطعام.

حتديد  ZON-حتديد نسبة السم يف الطعام.

حتديد األفالتوكسني  M1-حتديد نسبة يف احلليب.





حتديد الزرنيخ يف الغذاء واملاء.

حتديد النحاس والزنك واملنغنيز يف الغذاء واملاء.





حتديد الرصاص والكادميوم والزئبق يف الغذاء واملاء.

 اختبار اجلودة من عصائر الفاكهة واملشروبات األخرى.

 حتديد أنواع مصدر اللحوم.

 حتديد األمحاض األمينية وحتديد نسبة الربوتني يف اجلسم

 حتديد اجلامدة  ،و حتديد نسبة التانني يف الشاي.

حتديد نسبة مضادات االكسدة يف االغذية.

حتديد كمية جمموعة املثبتات وجمموعة املذيبات يف االغذية.
حتديد نسبة املكونات







حتديد كمية جمموعة املستحلبات الغذائية يف االغذية

 حتديد نسبة الفيتامينات اليت تذوب يف الدهون ،والقابلة للذوبان يف املاء
االساسية واجلودة يف

واملشروبات

املضافات يف األغذية

املبادرات  /الربامج

آلية التطبيق

 حتليل الوقت املطلوب و الالزم لالداء

 طلبات وعبء العمل و كمية التحاليل

 النسبة املئوية لنتائج اختبار الكفاءة املرضية

مؤشرات قياس األداء
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اخلارجية والداخلية .

املشاركة يف برامج ضمان اجلودة

حتليل التبغ ومنتجاته

يف منتجات اللحوم املصنعة

الكشف عن آثار احلمض النووي

األطعمة واملياه.

ضمان سالمة وجودة

املنقولة عن طريق األطعمة.

تعزيز احلماية ضد األمراض

املستوردة واملصنعة حملياً.

ويشمل مجيع املنتجات الغذائية

للميكروبات الضارة و الطفيليات.

مراقبة جودة السلع الغذائية

جمموعة التحاليل امليكروبيولوجية لالطعمة واملياه

الصحة العامة.

الفحوصات املتبعة يف خمترب

ضمان فعالية و إجراءات

الشرتاطات السالمة الغذائية

الغذاء واملاء ومطابقتهما

 التأكد من صالحية وجودة

واملشروبات واملياه.

حديثا او مستقبال يف األغذية

ملوثات كيميائية ممكن توجد

متخصصة للكشف عن أي

 إنشاء قدرات خمتربية

اهلد االسرتاتيجي

املبادرات  /الربامج

 حتليل البكترييا والفطريات املسببة للتلف يف األغذية لتقييم درجة التلف.

مثل إشرشيا كوالي  ، O157الليسترييا وغريها.

اإلختبارات مثل الساملونيال  ،املكورات العنقودية الذهبية ،البكترييات القولونية

املشاركة يف برنامج مراقبة اجلودة الداخلي يف املخترب.

برنامج .FAPAS

 النسبة املئوية لنتائج االختبار إجادة

واملياه املقدمة من املتخصصني يف اهليئات الدولية املعرت هبا مثل







الفرتة الزمنية للتحليل.

عبأ العمل لطلبات التحاليل.

الكفاءة.

النسب املئوية املرضية لنتائج اختبار

مرضية

اختبارات الكفاءة اليت مت تنفيذها.

املشاركة يف برامج ضمان اجلودة ملختربات األحياء الدقيقة لألطعمة



حتليل الوقت املطلوب و االزم

التحاليل

 اختبار الكفاءة  :إمجايل عدد

حتديد احملتوى املائي يف السجائر الناتج عن التقطري.

األخرى.

 حتليل املنتجات الغذائية بشكل روتيين ويتم اختيارها عشوائيا ملختلف









حتديد املبيدات وامللوثات العضوية يف السجائر ومنتجات التبغ



حتديد النيكوتني والقطران يف السجائر ومنتجات التبغ األخرى.



طلبات وعبء العمل و كمية

الكفاءة املرضية





حتديد آثار اخليل يف منتجات اللحوم املصنعة باستخدام تقنية PCR

باستخدام تقنية PCR

النسبة املئوية لنتائج اختبار



حتديد  DNAآثار حلم اخلنزير يف منتجات اللحوم املصنعة

آلية التطبيق

مؤشرات قياس األداء
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األطعمة واملياه.

ضمان جودة وسالمة

طريق األطعمة.

األمراض املنقولة عن

تعزيز احلماية ضد

األطعمة واملياه.

ضمان سالمة وجودة

طريق األطعمة.

األمراض املنقولة عن

تعزيز احلماية ضد

اهلد االسرتاتيجي

تقنية القياس الطيفي الشامل.

املياه من خالل تقنية البوليمرات  PCRو

مسببات األمراض يف عينات املواد الغذائية و

التعر السريع على وجود  /عدم وجود

األطعمة يف حاالت األوبئة

دراسة املسببات املمرضة املنقولة عن طريق

ومجيع املنتجات املائية األخرى ذات الصلة.

املياه املستوردة واملصنعة حمليا وخزانات املياه

الضارة و الطفيليات .ويشمل مجيع منتجات

مراقبة جودة مياه الشرب خبصوص امليكروبات

املبادرات  /الربامج











عينات األطعمة واملياه باستخدام تكنولوجيا القياس الطيفي الشامل.

القيام بالفحص السريع ملسببات األمراض امليكروبية املعزولة وغريها من

جمموعة األمراض املعدية يف خمترب الصحة العامة .

 PCRاملقدمة من خالل الشركات املتخصصة وبالتعاون مع خمترب

لألمراض يف عينات األطعمة واملياه باستخدام عدة تقنية البوليمرات

القيام بالفحص السريع لتحديد وجود  /عدم وجود البكترييا املسببة

بأقصى سرعة ممكنة ،باستخدام أحدث التقنيات اليت يقدمها نظام VIDAS

التعامل مع مجيع القضايا الوبائية ذات الصلة على أساس األولوية و تقديم نتائج

مثل السموم يف األطعمة اليت تنتجها امليكروبات املسببة لألمراض.

عمل مجيع الفحوصات املختربية الالزمة من أجل حتديد العامل املسبب للمرض

للمرض.

عمل مجيع الفحوصات املختربية الالزمة من أجل حتديد امليكروب الناقل

العصوية  ،وبيوض النيماتودا املمرضة يف مياه الصر الصحي املعاجلة و غريها.

العد الكلي للميكروبات وامليكروبات املسببة للتلف  ،وجمموع عدد القولونيات

فحص امليكروبات والطفيليات الضارة اليت ميكن أن تؤثر على اجلمهور مثل إمجايل

آلية التطبيق







الفرتة الزمنية للتحليل.

عبأ العمل لطلبات التحاليل.

اختبار الكفاءة.

الفرتة الزمنية للتحليل.

النسب املئوية املرضية لنتائج





اختبار الكفاءة.

عبأ العمل لطلبات التحاليل.



النسب املئوية املرضية لنتائج

مؤشرات قياس األداء
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والداخلية .

ضمان اجلودة اخلارجية

املشاركة يف برامج









الرتصد

التوعية الصحية و

من صحة اجملتمع خالل

 احملافظة على مستوى عايل

املعدية و األوبئة الطارئة.

 تعزيز احلماية ضد األمراض
لعينات املرضى

حتاليل األمصال















االحتفاظ بسجل إحصائي يتم استحداث بيناته بصورة شهرية

السعي املستمر لتطوير آليات التحليل لتعزيز النتائج

إدخال مجيع النتائج يف برنامج املعلومات الصحية املتصل باملراكز و املستشفيات احلكومية.

تأكيد مجيع نتائج الفحوصات املوجبة بتحاليل أخرى.

لتحاليل الكفاءة.

للنتائج

إبالغ قسم األمراض املعدية و مجيع املختصني مبتابعة املرضى املصابني بأمراض معدية.

عبء العمل

 النسبة املئوية للنتائج املرضية

مرضية

النسبة املئوية لنتائج االختبار إجادة

اختبارات الكفاءة اليت مت تنفيذها.

تأكيد نتائج التحاليل املوجبة للمختربات اخلاصة لفحوصات فريوس نقص املناعة املكتسبة.





اختبار الكفاءة  :إمجايل عدد

 حتليل الفرتة الزمنية املستغرقة

احلصبة األملانية و الزهري

سنويا.

إمجايل عدد الربامج التدريبية اليت تقدم

فحص عينات الدم ملرض نقص املناعة املكتسبة و التهاب الكبد الوبائي بأنواعه و احلصبة و

املشاركة يف برنامج مراقبة اجلودة الداخلي يف املخترب.

.FEPAS

املقدمة من املتخصصني يف اهليئات الدولية املعرت هبا مثل برنامج

املشاركة يف برامج ضمان اجلودة ملختربات األحياء الدقيقة لألطعمة واملياه

جامعة البحرين لالخنراط يف سوق العمل.

توفري التدريب املستمر و امللحوظ لطالب كلية العلوم الصحية و طالب

املدارس.

جلميع القطاعات احلكومية والقطاع اخلاص مثل طالب اجلامعات و

توفري التدريب واملشاركة يف البحوث والتحقيقات املتعلقة بالصحة العامة

 الطلبات الصحية و تقييم

جمموعة التحاليل امليكروبيولوجية لالمراض املعدية

العامة.

الفحوصات املتبعة يف خمترب الصحة

ضمان فعالية و إجراءات

لألغراض التعليمية وللباحثني.

واخلاص.

العامة للجمهور وخاصة

يوفرها ويقدمها خمترب الصحة

األحباث للقطاعني العام

التدريبية واملشاركة يف

للخدمات اليت من املمكن أن

توفري االحتياجات

حتديد اخلطوط العريضة

اهلد االسرتاتيجي

املبادرات  /الربامج

آلية التطبيق

مؤشرات قياس األداء
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الرتصد

خالل التوعية الصحية و

عايل من صحة اجملتمع

احملافظة على مستوى

الطارئة.

األمراض املعدية و األوبئة

تعزيز احلماية ضد

اهلد االسرتاتيجي

فحص النساء احلوامل

الزواج

حتاليل فحوصات قبل

قبل العمل

الوافدة و فحوصات

حتاليل فحص العمالة

املبادرات  /الربامج

الكبد الوبائي و الزهري









فحص عينات النساء احلوامل لفريوس إلتهاب الكبد الوبائي و احلصبة األملانية

إدخال مجيع النتائج يف برنامج املعلومات الصحية املتصل باملراكز و املستشفيات احلكومية.

إبالغ قسم األمراض املعدية و مجيع املختصني مبتابعة املرضى املصابني بأمراض معدية.

إعادة فحص العينات املوجبة و تأكيد النتائج

تأكيد مجيع نتائج الفحوصات املوجبة بتحاليل أخرى.





إعادة فحص العينات املوجبة و تأكيد النتائج

تأكيد مجيع نتائج الفحوصات املوجبة بتحاليل أخرى.

إبالغ قسم األمراض املعدية و مجيع املختصني مبتابعة املرضى املصابني بأمراض معدية.





فحص مجيع املقبلني لفحوصات فريوس نقص املناعة املكتسبة و إلتهاب الكبد الوبائي و
احلصبة و الزهري





إبالغ قسم األمراض املعدية و مجيع املختصني مبتابعة املرضى املصابني بأمراض معدية.

 إعادة فحص العينات املوجبة و تأكيد النتائج

 فحص مجيع العمالة الوافدة و فحوصات قبل العمل لفريوس نفص املناعة املكتسبة و إلتهاب

آلية التطبيق





للنتائج

حتليل الفرتة الزمنية املستغرقة

عبء العمل

الطلبات الصحية و تقييم

مؤشرات قياس األداء
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و الرتصد

صحة اجملتمع خالل التوعية الصحية

احملافظة على مستوى عايل من

و األوبئة الطارئة.

تعزيز احلماية ضد األمراض املعدية

و األوبئة الطارئة .احملافظة على

تعزيز احلماية ضد األمراض املعدية

خالل التوعية الصحية و الرتصد

مستوى عايل من صحة اجملتمع

اهلد االسرتاتيجي

بالدم

فحوصات املتربعني

التطعيمات

التأكد من فاعلية

حاالت السل

فحص و تصنيف

و فحص املخالطني

جلميع األوبئة الطارئة

التحليل املخربي

املبادرات  /الربامج

فحص املتربعني بالدم لفريوس نفص املناعة املكتسب و إلتهاب الكبد الوبائي النوعني ب و ج

و الزهري و مؤشر اإلصابة املسبق إللتهاب الكبد الوبائي النوع ب.





إدخال مجيع النتائج يف برنامج املعلومات الصحية املتصل باملراكز و املستشفيات احلكومية.

تأكيد مجيع نتائج الفحوصات املوجبة بتحاليل أخرى.

أبو كعب و إلتهاب الكبد الوبائي النوع ب.

فحص اإلستجابة املناعية للتطعيمات املختلفة مثل احلصبة و احلصبة األملانية و جدري املاء و

االحتفاظ بسجل إحصائي يتم استحداث بيناته بصورة يومية و شهرية.

إبالغ قسم األمراض املعدية و مجيع املختصني مبتابعة املرضى املصابني بأمراض معدية.

تشخيص حاالت املقاومة الدوائية ألدوية السل مبختلف مستوياهتا.

االحتفاظ بسجل إحصائي يتم استحداث بيناته بصورة شهرية.













التشخيص املخربي لبكترييا السل الرئوي من فحص ميكروسكوبي أو زراعي و حتاليل الفحص
اجلزيئي.





تصنيف املسببات تبعا لصفاهتا البيوكيمائية و املصلية.

إجراء أي حتاليل متعلقة بالفحص لتأكيد مسببات املرض





عزل مسببات األمراض بني حاالت تفشي املرض

آلية التطبيق



املستغرقة للنتائج

حتليل الفرتة الزمنية

تقييم عبء العمل

 الطلبات الصحية و

مؤشرات قياس األداء
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و الرتصد

صحة اجملتمع خالل التوعية الصحية

احملافظة على مستوى عايل من

و األوبئة الطارئة.

تعزيز احلماية ضد األمراض املعدية

اهلد االسرتاتيجي

الفريوسات و البكترييا

الكشف اجلزيئي عن

األنفلونزا

عزل و تصنيف فريوس

املبادرات  /الربامج





















االحتفاظ بسجل إحصائي يتم استحداث بيناته بصورة شهرية.

املستشفيات احلكومية.

إدخال مجيع النتائج يف برنامج املعلومات الصحية املتصل باملراكز و

إنشاء نظام لإلستجابة السريعة ألي أوبئة مستقبلية طارئة.

النوع الصيين و اإلنفلونزا املومسية و الكورونا.

تشخيص أنواع اإلنفلونزا املختلفة من أنفلونزا الطيور و إنفلونزا اخلنازير و

تقنية الفحص اجلزيئي البلمري.

املناعة املكتسبة و احلصبة و احلصبة األملانية و بكترييا السل بإستخدام

تأكيد نتائج حتاليل األمصال لكل من التهاب الكبد الوبائي و فريوس نقص

االحتفاظ بسجل إحصائي يتم استحداث بيناته بصورة شهرية.

املستشفيات احلكومية.

إدخال مجيع النتائج يف برنامج املعلومات الصحية املتصل باملراكز و

الصحة العامة لعمل التصنيف اجليين.

ارسال الفريوسات املعزولة بصورة دورية لقسم األمراض التابع ملنظمة

زراعة و عزل فريوس األنفلونزا

بإستخدام تقنية التحليل التفاعلي البلمري.

عزل و حتديد نوع فريوس األنفلونزا و تصنيفه حسب أنواعه املختلفة

آلية التطبيق





للنتائج

حتليل الفرتة الزمنية املستغرقة

عبء العمل

الطلبات الصحية و تقييم

مؤشرات قياس األداء
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العامة.

الفحوصات املتبعة يف خمترب الصحة

ضمان فعالية و إجراءات

الصحية و الرتصد

صحة اجملتمع خالل التوعية

احملافظة على مستوى عايل من

و األوبئة الطارئة.

تعزيز احلماية ضد األمراض املعدية

اهلد االسرتاتيجي

اجلودة اخلارجية والداخلية .

املشاركة يف برامج ضمان

فحوصات قبل العمل

حتاليل فحص العمالة الوافدة و

املرضى

حتاليل األمصال لعينات

املبادرات  /الربامج



















الساللة اجلينية التابع هلا.

املشاركة يف برنامج مراقبة اجلودة الداخلي يف املخترب.

.NEQAS

املعدية من املتخصصني يف اهليئات الدولية املعرت

هبا مثل برنامج UK-

املشاركة يف برامج ضمان اجلودة ملختربات األحياء الدقيقة لالمراض

تقديم تقرير يتضمن النتائج و اإلستنتاجات.

قراءة و تسجيل و حتليل النتائج و دراستها

نطاق تفشي املرض

عمل فحوصات التعر على البصمة اجلينية جلميع العينات املعزولة ضمن

عمل التحاليل البيوكيميائية للتأكد من نوع البكترييا

عملية تنقية للعينات للتخلص من الشوائب

معرفة مصادر العدوى املتنقلة بني مصادر خمتلفة

التصنيف اجليين لفريوس احلصبة و احلصبة األملانية و اإلنفلونزا حسب

آلية التطبيق









إجادة مرضية

النسبة املئوية لنتائج االختبار

تنفيذها.

اختبارات الكفاءة اليت مت

اختبار الكفاءة  :إمجايل عدد

للنتائج

حتليل الفرتة الزمنية املستغرقة

عبء العمل

الطلبات الصحية و تقييم

مؤشرات قياس األداء
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املعلومات اخلاصة بعام 4102

جمموعة حتاليل األحياء الدقيقة لألمراض املعدية

تعد هذه اجملموعة من أهم املكونات االساسية ملختربات الصحة العامـة ملـا تقدمـه مـن خـدمات جلميـع مستـشفيات
البحرين العامة و اخلاصـة ومجيـع املراكـز الـصحية ،حيـث توفـر اجملموعـة الكـشف املبكـر جلميـع املخـاطر الـصحية

املرتبطة بعوامل معدية مع حتديد املـسبب الرئيـسي هلـا ،هـذا فـضال عـن رصـد احلـاالت املرضـية لألوبئـة الدارجـة

وذات اإلهتمام بالتعاون مع قسم األمراض املعدية بادارة الصحة العامة .وتتالف اجملموعة من  2وحدات قائمة بذاهتا
وهي :وحدة التحاليل امليكروبيولوجية ،وحدة حتاليل األمصال ،وحدة حتاليل البيولوجيا اجلزيئية ،وحدة الفريوسات،

ووحدة السل الرئوي.

و من أهم إجنازات العام  2004هلذه اجملموعة:

 -مسامهة وحدة حتاليل األمصال بالقسم األكرب من التحاليل حيث وصل جمموع عبء العمل إىل أكثر من

402750

حتليل يف 2004م ،ومن بينها  85200حتليل ملتربعني الدم و  55005حتليل للفحوصات العمل للعمالة الوافدة.

 -كمخترب وطين لتحاليل مرض السل الرئوي ،استلم املخترب يف الفرتة نفسها جمموع  4283عينة خضعت ل

07002

حتليل خمتلف للكشف وتصنيف أنواع السل ومعرفة استجابة املريض للعالجات املختلفة.

 الكشف وتقدير احلمل الفريوسي بإستخدام حتاليل البيولوجيا اجلزيئية ل  2420عينة ،مشلت 0400عينة لفحصاإلنفلونزا املختلفة مثل األنفلونزا املومسية أ و ب وأنفلونزا اخلنازير وفريوس اإللتهاب التنفسي  RSVو الكورونا.

 -مت عمل  095حتليل تصنيف جيين لعينات السل حسب أنواعها وفصائلها .

 يف املخترب الوطين لألنفلونزا والذي يعنى بتصنيف الفريوسات جينيا ونوعيا ،مت فحص وتصنيف  5050عينة. -استلمت وحدة املـايكروبيولوجي

0379

عينـة ملتـداويل األغذيـة يف املطـاعم وخمـالطي مرضـى التـسمم الغذائـي

والعاملني على األطعمة يف محالت السفر .ومت شحن  000عينة إىل املخترب املرجعي يف عمان لتأكيـد النتـائج احملليـة

لتحاليل احلصبة و احلصبة األملانية.

 -مشلت محالت التربع بالدم يف موسم عاشوراء ما يزيد عن  500متربع من خمتلف اجلنسيات خالل يومني.

 إعادة ترخيص خمترب األنفلونزا الوطين للسنة الثالثة على التوايل إلجتيازه فحوصات اجلودة اخلارجية بكفاءة عالية. -توسعة جمال فحوصات خمترب السل الرئوي جبهاز كشف اإلستزراع البكتريي و إجياد معايري جودة لتقييم األداء.

 احلصول على معدالت عالية يف حتاليل اجلودة اخلارجية اليت يشارك فيها املخترب بشكل خاص أو عن طريق منظمةالصحة العامة.

 إدراج حتليل فريوس اخلاليا التنفسية كمؤشر جديد يف فحوصات اإلنفلونزا.109
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جمموعة التحاليل الكيميائية

جمموعة التحاليـل الكيمائيـة مـسؤلة عـن جمموعـة واسـعة مـن التحاليـل الكيمائيـة يف جمـال الغـذاء واملـاء والعلـف

احليواني والسوائل البيولوجية .حيث أهنا تلعب دور ًا حيوي ًا يف جمال السالمة الغذائية من خالل تـوفري دليـل علمـي
وموضوعي وبيانات عمليـة وخمربيـة لتقييـم للمخـاطر الكيمائيـة احملتملـة لالغذيـة وامليـاة .وتتـألف اجملموعـة مـن 2

وحدات فرعية متخصصة وذلك حسب نوعية التحاليل املخربية وتشمل :وحدة حتاليل القيمـة الغذائيـة والتحليـل
التقـرييب واهلويــة ،وحــدة حتاليــل امللوثــات العــضوية ،وحــدة حتاليــل امللوثــات الغــري عــضوية وامليــاة ،وحــدة حتاليــل

املضافات الغذائية ووحدة حتاليل السموم الفطرية.

و من أهم إجنازات العام  2004هبذه اجملموعة:


جمموع العينات الغذائيـة الـيت مت حتليلـها يف اجملموعـة مـع حجـم العمـل الكلـي لالختبـارات  08884حتليـل منهـا

 2047عينات املواد الغذائية.



بلغ عدد حتاليل املياه اليت أجريت يف اجملموعة من إمجايل  780عينة مياه ( 4280اختبارات).

مت الكشف اجلزيئي ملتبقيات حلوم اخلنزير بواسطة التحليل اجلزئي ومت حتليل  35عينة من اللحوم املصنعة كانت

منها  24عينة إجيابية.

جمموعة حتاليل األحياء الدقيقة لألطعمة واملياه

وختتص بتحليل مجيع األطعمة واملياه املـستوردة واملـصنعة حمليـ ًا للتعـر علـى درجـات فـساد املنتجـات الغذائيـة

وضمان جودهتا وتقييم مستويات النظافة فيها والتاكد من خلوها من امللوثات اجلرثوميـة والطفيليـة الـضارة بـصحة

املستهلك ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية اخلليجية و العاملية .وتشمل اجملموعة  7وحـدات منفـصلة ختتـص
بالتعقيم ،وحتضري املستنبتات ،وحتاليل األحياء الدقيقة لألطعمة ،وحتاليل املياه ،وحتاليل الطيفيليات.

و من أهم إجنازات العام  2004هلذه اجملموعة:


مسامهة وحدة األحياء الدقيقة لألطعمة بغالبية حجم العمل الكلي مبا جمموعـه  02500حتليـل 4393 ،عينـة



إمجايل عدد حتاليل عينات املياه اليت أجريت يف وحدة األحياء الدقيقة للمياه هي  2482عينة.

لألطعمة).




بلغ معدل حتليل الطفيليات يف عينات مياه الصر الصحي املعاجلة اىل  095عينة.

مت حتليل  409عينة أطعمة مشتبه بتلوثها بالتسممات الغذائية.

حتقيـــق نتــائج ممتـــازة يف بـــرامج ضـــمان اجلـــودة اخلارجيـــة (  )QAPمبـــا يف ذلـــك  GFN ،FEPASو

.EQAP
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األنشطة اخلاصة بعام 4102

 -املشاركة يف فحص وحتليل االطعمة و عينات بنك الدم حلملة عاشوراء للعام 3224م

 -النشاط التدرييب الداخلي مبعدل مرة واحدة أسبوعيا لكل جمموعة يف املخترب.

 -القيام باالنشطة التدريبية على أمهية إدارة ال  Bioriskيف جمموعات املخترب.

 -املشاركة يف برنامج اإلدارة املتقدم  Bioriskاملدرب ( - )BRM-ATP IIاألردن.

 املــشاركة يف املخــترب ،ورشــة عمــل للتــدريب علــى احلــصبة واحلــصبة األملانيــة الكــشف عــن الفريوســات،والتسلسل وحتليل تسلسل  -عمان.

 املشاركة يف ورشة عمل  / FAOالوكالة بـشأن تطبيـق ضـمان اجلـودة ومراقبـة يف خمـتربات حتليليـة ملعاجلـةسالمة األغذية وجودهتا  -النمسا.

 املشاركة يف املواد املعدية الشاحنني التدريب (اهليئة االستئمانية) ورشة عمل  -سويسرا ،جنيف -املشاركة يف حتليل املبيدات بقايا الطعام يف الربنامج التدرييب  - QCAP -مصر
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قســم التغذي ــة

اجلزء العاشر
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املقـ ـ ـ ــدمة

دأب قسم التغذية بوزارة الصحة العامة منذ تأسيسه على وضع اخلطط العملية على خطـى موازيـة مـع

اسرتاتيجية الصحة ململكة البحرين واليت تدعو إىل حث مجيع املواطنني البحرينيني على إتباع منط حياة
صحي خيوهلم يف احلفاظ على صحة جيدة طـوال حيـاهتم .ويهـد قـسم التغذيـة إىل حتـسني الوضـع

التغذوي لسكان مملكة البحرين جبميع فئاهتم.

وينظم القسم أعماله من خالل ثالث جمموعـات رئيـسية موزعـة علـى حـسب مراحـل العمـر واملـشاكل
املتعلقة هبا:

 .1جمموعة تغذية الطفولة واألمومة واملسنني وتعمل على رفع املستوى التغذوي هلذه الفئات العمرية

اهلامة.

 .2جمموعة تغذية البالغني واملراهقني واليت تسعى إىل تقليل نسبة انتشار مشكلة السمنة واألمراض
املزمنة غري املعدية مثل (السكر ،ارتفاع ضغط الدم ،ارتفاع نسبة الدهون والكولسرتول) ...

 .3جمموعة عيادات التغذية واليت هتد إىل توفري الدعم التقين وتقديم االستشارة يف جمال التغذية
العالجية للربامج الرئيسية األخرى.

يضم قسم التغذيـة يف الوقـت الـراهن  13موظـف

(12

انـاث و ذكـر واحـد) .باالضـافة اىل الـشواغر

الوظيفية احلالية ( 6شواغر) ،بينما حيتاج القسم اىل  4موظفني لسد احتياجاته لغاية عام 2222م.
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الرؤيــــــــــــة

تعزيز صحة اجملتمع من خالل تعزيز اخليارات الغذائية والوعي الغذائي للحصول على التغذية
املثلى.

الرســـالـــة

نشر و تطبيق الوعي الغذائي وحتسني اخليارات الغذائية لرفع مستوى احلالة التغذوية والصحية
لفئات اجملتمع.

الغايـــــــة

تغطية مجيع فئات اجملتمع لتجنب املشاكل الصحية املتعلقة بالتغذية

األهدا األساسية


الرتكيز على التغذية الصحية.



الرتكيز على النهج األساسي لسلوك املستهلكني.



تعزيز الوعي الغذائي والربط بني التغذية والصحة العامة للمجتمع.
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املهـــام األساسية
حماضرات.



فعاليات ومهرجانات صحية.



ورش عمل وندوات.



اصدار نشرات وكتيبات تثقيفية.



إقامة البحوث واملسوح امليدانية على املستوى الوطين لتقييم الوضع التغذوي.



برنامج الرتصد التغذوي لفئات اجملتمع.



عيادات السمنة يف الرعاية الصحية األولية.



سن القوانني والتشريعات اليت تكفل حياة صحية أفضل للمجتمع.




اقامة املشاريع والربامج التغذوية الوطنية للتصدي للمشاكل الغذائية و حتسني احلالة التغذوية لفئات



التدريب.

اجملتمع.

األهدا األسرتاتيجية





خلق وعي تغذوي متوازن بني أفراد اجملتمع إلحداث تغيريات صحية مستدمية يف سلوكياهتم.

للوصول إىل مستوى صحي وتغذوي جيد بني كافة أفراد اجملتمع.
توفري خدمات التغذية الوقائية والعالجية جلميع الفئات العمرية .

دمج األنشطة املتعلقة بالتغذية الوقائية والعالجية ضمن اخلدمات الصحية العامة.



تطوير سياسات وبرامج مستدامة تؤدي إىل حتسني التغذية والـصحة لألجيـال احلاليـة واملـستقبلية



التأكيد على دور الفرد يف السعي للمحافظة على صحته.

على حد سواء.
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ملنظمة الصحة العاملية.

بالغذاء والنشاط البدني التابعة

االسرتاتيجيات العاملية املتعلقة

من خالل تبين وتطبيق

منذ الوالدة وحتى سن املدرسة

رفع املستوى التغذوي لألطفال

اهلد االسرتاتيجي









صحية قليلة احملتوى من الدهون والسكريات.

حتديث قائمة األطعمة واملشروبات املسموح بيعها باملقاصف املدرسية واليت حتوي أغذية

الغذائية.

أخذ عينات من األطعمة لتحليلها يف خمتربات الصحة العامة وحتديد حمتواها من العناصر

أخذ آراء الطالب حول جودة األطعمة املقدمة من قبل املتعهدين يف املقاصف املدرسية.

اعداد تقرير شامل ورفعه للجهات املعنية وتضمنت آلية العمل:

دراسة شاملة للمقاصف املدرسية وما يتم بيعه من أطعمة ومشروبات وذلك من خالل

آلية التطبيق

اجلسم للمشاركني ومدى رغبة

باملقاصف املدرسية

من خالل التقرير اخلاص

املقدم يف املقاصف املدرسية

مدى التحسن يف جودة الطعام

مؤشرات قياس األداء

الطبيعية

برامج دعم وتشجيع الرضاعة

املدرسي

وزيادة الوزن لدى فئة السن





االحتفال السنوي باألسبوع العاملي للرضاعة الطبيعية.

حتى عاميني من عمر الطفل

متت املوافقة على التحديثات ومت طلب اعداد الئحة تنفيذية بذلك.

األوىل واستمرار الرضاعة

بدائل لنب األم ،حيث مت رفع القرار بالتعديل اجلديد حملتوى مواده اىل اجلهات املختصة وقد

نسبة الرضاعة الطبيعية

الطلبة لالشرتاك واملتابعة

احلصرية خالل الست شهور

مراجعة واستحداث قانون رقم ( )4لعام  2222بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج

واملساعدة للربنامج

التغذوي له باإلضافة اىل مشاركة الطاقم الرياضي باملدرسة لتوفري االنشطة البدنية املطلوبة

املتوازنة ذات السعرات احلرارية حمددة يتم اعتمادها بعد إجراء القياسات اجلسمانية والتقييم

وتغذوية  ،وورش عمل ومقابالت مع أخصائي التغذية مع تزويد كل مشارك بالقائمة الغذائية

الربنامج التغذوي العالجي للسمنة ينفذ الربنامج العالجي لطلبة املدارس من املرحلتني اإلعدادية والثانوية حماضرات توعوية صحية مقدار االخنفاض يف مؤشر كتلة

والسكريات

صحية قليلة احملتوى من الدهون

املدرسية واليت حتوي أغذية

املسموح بيعها باملقاصف

حتديث قائمة األطعمة واملشروبات

املبادرات/الربامج

تغذية االطفال واملراهقني والبالغني

الربامج حسب اجملموعات
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الوزن.

احلوامل وكبار السن.

للفئات اخلاصة كالنساء

حتسني احلالة التغذوية

اهلد االسرتاتيجي

بشكل عام.

هذه الفرتة وذلك عن طريق تقديم املشورة الغذائية.

على التغريات الفسيولوجية اليت غالباً ما تسبب مشاكل صحية يف

بالتعاون مع املراكز االجتماعية التابعة لوزارة التنمية وتوزيع استبيان

مت تقديم ورشة عمل عن الغذاء الصحي جملموعة من املسنني

آلية التطبيق

واحتياجاته اليومية لتساعدهم على ختفيف أوزاهنم وحتسني مستواهم الصحي

كتلة اجلسم مع إعطاء املرضى قوائم غذائية على حسب حالة كل شخص

حيث يتم متابعة قياسات اجلسم من وزن وطول وقياس حميط اخلصر وكذلك مؤشر

إلنقاص الوزن من خالل فريق مدرب ومتخصص من أخصائي التغذية وأطباء العائلة.

 محالت توعية بالتغذية الصحية أثناء فرتة احلمل

وقايتهم من املشاكل اليت تطرأ خالل فرتة احلمل وما بعدها.

والنشاط البدني يف حالة إصابة األم بالسكر.

اإلصابة بسكر احلمل واحلد من خطورته عن طريق الغذاء الصحي

وذلك لضمان صحة كل من األم واجلنني على حد سواء والتأكد من -2محالت تثقيفية لتوعية األم بطريقة التغذية الصحية لتجنب

 االهتمام بتغذية األم احلامل من بداية احلمل وحتى ما بعد الوالدة

-1تقديم احملاضرات وورش لألمهات احلوامل حول التغذية الصحية.

تقييم احلالة التغذوية للمسنني من خالل مسح وطين أجري يف  -3222عن غذائهم ومتابعة ذلك الصدار تقرير خاص بعد حتليل النتائج.



آلية التطبيق

تقدم عيادات التغذية اخلمس املنتشرة يف معظم حمافظات البحرين برامج عالجيه

االهتمام بتغذية فئة املسنني ورعايتهم الصحية وكيفية التغلب

املبادرات/الربامج

يعانون من السمنة املفرطة وزيادة

التغذية يف املراكز الصحية لألفراد الذين

الربامج العالجية اليت تقدمها عيادات

املبادرات/الربامج

تغذية الطفولة واالمومة واملسنني

التغذية يف املراكز الصحية.

هبما لفئة البالغني من خالل عيادات

الوزن واالمراض املزمنة املرتبطة

تقليل نسبة انتشار السمنة وزيادة

اهلد االسرتاتيجي

العالج التغذوي





كاألنيميا ومرض السكر

بأمراض مرتبطة بسوء التغذية

االمهات احلوامل املصابات

مدى اخنفاض نسبة مستوى

السن

الوضع التغذوي لدى فئة كبار

مدى التقدم والتحسن يف

مؤشرات قياس األداء

عمل العيادات.

إجيابيه عن مدى فعالية سري

التغذية والذي يتضمن نتائج

التقرير السنوي لعيادات

بعد متابعتهم يف العيادة

مقدار فقدان املرضى للوزن

مؤشرات قياس األداء
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أهم أنشطة عام 3224



إصدار العديد من الكتيبات والنشرات التعليمية .

دورات تدريبيــة باســتخدام تقنيــة النظ ـائر املــستقرة لقيــاس نــسب مكونــات اجلــسم لــدى األطفــال

واليافعني :



ورشة عمل تدريبية ملدة يومني على جهاز الـ  Dexaيف مركز احلد الصحي.

ورشة عمل تدريبية على جهاز الـ  Ftirيف مركز احلد الصحي.



مراجعة وتعديل مشاريع املواصفات الـصادرة مـن هيئـة التقييـس لـدول جملـس التعـاون لـدول اخلليـج



رفع الوعي الغذائي للمجتمع من خالل العديد من احملاضرات اليت يتم تقدميها يف أماكن العمل املختلفة



محلة التغذية الصحية يف رمضان.

العربي.

واملدراس واملراكز الصحية فضالً عن املشاركة يف الربامج اإلذاعية والتلفزيونية.





االحتفال باألسبوع العاملي للرضاعة الطبيعية.

محلة التوعية بيوم التغذية العاملي .

محلة التوعية باليوم العاملي ملرض السكر.

مراجعة املنتجات الغذائية الـواردة إىل القـسم مـن اهليئـة الوطنيـة لتنظيـم املهـن واخلـدمات الـصحية

باإلضافة إىل قسم مراقبة األغذية بإدارة الصحة العامة.
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ه إجنازات عام 3224


مراجعة واستحداث قانون رقم ( )4لعام  2222بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائـل
لنب األم ،حيث مت رفع القرار بالتعديل اجلديد حملتوى مواده اىل اجلهات املختـصة وقـد متـت املوافقـة

على التحديثات ومت طلب اعداد الئحة تنفيذية بذلك.



مشروع "العيادة املتنقلة" لتقييم ورصد احلالة التغذوية الصحية لدى فئة السن املدرسي.

بالتعاون مع ممثلني من منظمة الصحة العامة ووزارة الرتبية ,والتعليم أعلنت وزارة الصحة متمثلـة
بقسم التغذية خلو مملكة البحرين من االمراض املتعلقة بعوز اليود وذلك من خالل دراسـية تقييميـة

عن "وضع انتشار او عدم انتشار مشكلة عوز اليود يف البحرين لدى فئـة الـسن املدرسـي 23-6

عاما".



قرار بشأن تقليل ملح الطعام يف منتجات املخابز الشعبية واآللية.

قرار بشأن حظر بيع املنتجات الغذائية اليت حتتوي على الدهون املتحولة املنتجة صناعياً.



اختيار منظمة الصحة العامليـة لقـصة جنـاح عيـادات التغذيـة ملعاجلـة الـسمنة بـني البـالغني وأطفـال



قصة جناح الرضاعة الطبيعية يف البحرين.

املدارس لنشرها بني القصص املتميزة عاملياً.



دراسة حول نسبة استهالك امللح يف الطعام وعالقتها مبـدى انتـشار مـرض ارتفـاع ضـغط الـدم يف



حتديث قائمة األطعمة واملشروبات املسموح بيعها باملقاصف املدرسية واليت حتوي أغذيـة صـحية

البحرين.

قليلة احملتوى من الدهون والسكريات
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مسح تغذوي ألطفال املدارس ( 22-22سنة).

برنامج الرتصد التغذوي لفئة السن املدرسي ( 26-22سنة)

املسح التغذوي لفيتامني د بني األطفال والنساء احلوامل.
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التسجيل والرتاخيص

اجلزء احلادي عشر
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مقـــــدمــة

وحدة تراخيص الصحة العامة هي عبارة عن وحدة متسك سجالً صحياً تقيد فيه املؤسسات
والشركات اخلاضعة للرقابة الصحية ،ملزاولة مجيع األنشطة اليت تستدعي ترخيصاً صحياً من
إدارة الصحة العامة من خالل األقسام املختصة ،ومجيع احملالت واألماكن العامة األخرى اليت

يصدر باخضاعها الحكام قانون الصحة العامة قراراً من سعادة وزير الصحة باالشرتاك مع

اجلهات الرمسية األخرى من وزارات وهيئات وجلان حكومية.

الرؤيــــــــــــة

متيز يف اخلدمة الستثمار صحي وهنضة بلد.

الرســـالـــة

خدمة املراجعني جبودة عالية من خالل تطبيق قوانني صحية متسقة مع اجلهات الرمسية.

الغايـــــــة

مسك السجل الصحي للمؤسسات والشركات اخلاضعة للرقابة الصحية املزاولة جلميع األنشطة

اليت تستدعي ترخيصاً صحياً من إدارة الصحة العامة من خالل األقسام املختصة ،ومجيع

احملالت واألماكن العامة األخرى اليت يصدر باخضاعها الحكام قانون الصحة العامة قراراً من

سعادة وزير الصحة باالشرتاك مع اجلهات الرمسية من وزارات وهيئات وجلان حكومية.

األهدا األساسية


تظيم تراخيص الصحة العامة إستناداً إىل السياسات واإلجراءات اليت حتددها اإلدارة.

 االحتفاظ بسجل صحي لكل مؤسسة أو شركة متارس نشاط جتاري خاضع للرقابة الصحية .
 تسهيل وتنظيم عملية اصدار السجالت التجارية بالتنسيق مع اجلهات احلكومية األخرى ذات
العالقة.

 وضع وتنظيم عملية تسجيل وترخيص املؤسسات والشركات بالتنسيق مع األقسام املختصة.
 تقديم اخلدمة املميزة للمستثمرين
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املهام األساسية :

استالم طلبات الرتخيص للشركات واملؤسسات التجارية ودراستها وإبداء املالحظات عليها




اصدار املوافقات النهائية للطلبات اليت متت املوافقة عليها من القسم املختص لتقدميها للجهات



اصدار الشهادات الصحية للمؤسسات والشركات وفق األنشطة اليت متت املوافقة عليها من القسم



اصدار وحتليل التقارير واإلحصائيات الدورية

املختصة
املختص


املسامهة يف الدراسات اخلاصة بتطوير وتطبيق االشرتاطات الصحية للمنشآت واحملالت اخلاضعة



التنسيق مع القسم املختص لتنظيم مواعيد الزيارات امليدانية لألخصائيني

للرقابة الصحية لضمان جودة اخلدمات املقدمة

إعداد سجل كل منشأة متت منحه ترخيص ملزاولة أنشطة جتارية خاضعة للرقابة الصحية



تسجيل مركبات نقل األغذية واملياه بعد فحصها من القسم املختص



األهدا اإلسرتاتيجية :
اهلدفاإلسرتاتيجي للصحة العامة
تعزيز وتشجيع سلوكيات أمناط احلياة
الصحية

األهدا اإلسرتاتيجية للوحدة
وضع هيكلة تضم عملييت التسجيل والرتخيص جلميع األنشطة

اخلاضعة للرقابة الصحية يف قسم واحد

العمل على حتديث السياسات واالجراءات الصدار الرتاخيص

الصحية بالتنسيق مع اجلهات احلكومية املختصة

احلفاظ على وجود سجالت دقيقة
ومعلومات عالية الكفاءة

الدخول يف منظومة احلكومة االلكرتونية
تقديم الطلبات عن طريق شبكة االنرتنت
تسجيل وحصر مجيع املؤسسات والشركات اخلاضعة للرقابة الصحية
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موظفي الوحدة:
 -0حسب الوضع احلايل
عدد املوظفني الذكور

7

عدد املوظفات اإلناث

ال جد

الشواغر

0

 -0حسب اهليكل التنظيمي
عدد املوظفني الذكور

2

عدد املوظفات اإلناث

0

الشواغر

0

اإلحتياجات

2
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األنشطة اخلاضعة للرقابة الصحية يف قسم واحد

وضع هيكلة تضم عملييت التسجيل والرتخيص جلميع

اخلاضعة للرقابة الصحية

تسجيل وحصر مجيع املؤسسات والشركات

تقديم الطلبات عن طريق شبكة االنرتنت

الدخول يف منظومة احلكومة االلكرتونية

اهلد االسرتاتيجي

برامج الوحدة :

تقديم هيكلة مقرتحة

LICS
BLIS

املبادرات  /الربامج

HID
eGovernment

آلية التطبيق

ادخال بيانات املؤسسات والشركات

مؤشرات قياس األداء
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تدشني النظام االلكرتوني

أهم إجنازات عام 3224

أنشطة عام 2014
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يف طور اصدار التقارير واالحصائيات بالتنسيق مع
إدارة املعلومات الصحية
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الصحة املدرسية

اجلزء الثاني عشر
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الرؤيـــــــــــــــة

أن يعيش مجيـــع األطفــــال والشباب حيـــــــاة صحيــــة مليئــــــة بالنشـــــــــــاط.

الرســـالـــة

تقديم خدمات صحية مدرسية ذات جودة عالية منظمة ومتكاملة ،عادلـة ومـستدامة جلميـع رواد
املدارس مع حتفيز العاملني والطلبة على ممارسة أمناط صحية سـليمة كمـا نـسعى إىل رفـع مـستوى

الوعي الصحي ملنسوبي املدارس واجملتمع اجملاور وإشراك أولياء األمور يف حتقيق هـدفنا مـن أجـل
نشئ جيل واعـي صـحي ًا وبـدني ًا قـادر ًا علـى األجنـاز العلمـي ومـشارك ًا يف النهـضة التنمويـة جبميـع

متطلباهتا احلالية

واملستقبلية.

الغايـــــــة

حتسني منط حياة طلبة املدارس واليافعني والشباب وتشجيع املمارسات الصحية هبد التقليل مـن
عبء املراضة على اجملتمع عن طريق حتسني نوعية اخلدمات الصحية التعزيزية والوقائيـة والعالجيـة

يف إطار مفاهيم الرعاية الصحية األولية

املهام األساسية










املشاركة يف االجتماعات املتعلقة بصحة الطالب و ذويهم و العاملني باملدرسة .

وضع اخلطط و الربامج لرعاية الطلبة و ذوي االحتياجات اخلاصة و ذويهم و اجملتمع .
متابعة و تقديم الرعاية الطبية للطلبة و خاصة الذين يعانون من األمراض املزمنة.

تشجيع أولياء األمور و اجملتمع و العاملني باملدرسة على تعزيز الصحة .

متابعة منو و تطور الطلبة سنويا من خالل قياس الوزن و الطول و التغريات اجلسمانية و النفسية.

التنسيق مع اجلهات املعنية بإعطاء التطعيمات يف أوقاهتا والتأكد من استكماهلا.

تدريب املعلمني باملدرسة على اإلسعافات األولية .

التوعية الصحية عن األمراض املزمنة و املعدية والوراثية و كيفية التعامل معها .
القيام بالتوعية الصحية عن املشاكل النفسية و املراهقة و الصحة اإلجنابية.
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األهدا األساسية


تقوية خدمات الرعاية األولية املقدمة لطلبة املدارس واستحداث برامج مستمرة لتعزيز الصحة املدرسية

مثل الفحص الصحي الشامل لطلبة وطالبات املدارس قبل كل مرحلة دراسية وقبل دخول اجلامعة.



رفع مستوى وعي اجملتمع الرتبوي للمشاكل الصحية وطرق الوقاية منها

تطبيق مبدء الرعاية الصحية للمجتمع الرتبوي عن طريق اإلرتقاء مبعار ووعي وسلوكيات اجملتمع

املدرسي من األمراض املزمنة ومكافحة عوامل اإلختطار للوقاية من األمراض املزمنة غري املعدية املنتشرة
بني الطلبة والطالبات بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة.






اإلرتقاء مبعار ووعي وسلوكيات اجملتمع املدرسي من األمراض املعدية ومكافحتها واحلد من إنتشارها

اإلرتقاء باحلالة التغذوية يف املدارس وعمل التطوير املستمر.

توسيع وتقوية املدارس املعززة للصحة وتوحيد اجلهود حتت مظلتها.

تزويد املدارس باخلدمات التمريضية بوجود ممرضة دائمة يف كل مدرسة على مدى مخس سنوات



االكتشا املبكر حلاالت صعوبات التعلم واالضطرابات النفسية والسلوكية ووضع اخلطط العالجية هلا



تسهيل الوصول للخدمات النفسية وتقليل الوصمة املرتبطة بالصحة النفسية.

بالتعاون مع اجلهات املعنية .


حتسني مفهوم الصحة النفسية وتقليل الوصمة املرتبطة بالطب النفسي من خالل الربامج التوعوية والتثقيفية



تعزيز الشراكة والتعاون بني وزارة الرتبية والتعليم ووزارة الصحة وإشراك اجملتمع ومؤسسات



تقييم وعالج اضطرابات النطق.

واالهتمام بالصحة النفسية الوقائية.

اجملتمع املدني لتحسني مستوى الطلبة والطالبات من الناحية األكادميية.




االهتمام بالصحة النفسية الوقائية.

استكمال القوى العاملة واملؤهلة واملتخصصة العاملة خبدمات الصحة املدرسية (زيادة الكوادر

املتخصصة يف جمال الصحة املدرسية) واليت تشمل خدمات الصحة النفسية الطالبية وخدمات

ممرضي وممرضات الصحة املدرسية على مدى مخس سنوات القادمة لتغطية كافة االحتياجات
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متابعة إنشاء نظام معلومات للصحة املدرسية وقاعدة بيانات وحتديث املوقع اإللكرتوني اخلاص



تشجيع القيام باملسوحات والدراسات اخلاصة املتعلقة بالصحة املدرسية وحتليل البيانات واليت

بالصحة املدرسية.

تبنى عليها القرارات واالسرتاتيجيات الوطنية.




اعداد األدلة والكتيبيات التوعوية املتعلقة بالصحة وحتديثها.

تقوية التشريعات والقرارات واللوائح التنظيمية اخلاصة بالصحة املدرسية.

إنشاء نظام معلومات وقاعدة بيانات وحتديث املوقع اإللكرتوني اخلاص بالصحة املدرسية.



تشجيع القيام باملسوحات والدراسات اخلاصة املتعلقة بالصحة املدرسية وحتليل البيانات واليت



اعداد األدلة والكتيبيات التوعوية املتعلقة بالصحة وحتديثها.

تبنى عليها القرارات واالسرتاتيجيات الوطنية.
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موظفي القسم:
عدد املوظفني الذكور

03

عدد املوظفات اإلناث

57


اإلحتياجات
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زيادة الكوادر املتخصصة يف جمال الصحة املدرسية.

إنشاء نظام معلومات للصحة املدرسية وقاعدة بيانات.

تقوية التشريعات والقرارات واللوائح التنظيمية اخلاصة بالصحة املدرسية.
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مؤشرات األداء
ألية التطبيق
املبادرات /الربامج
اهلد اإلسرتاتيجي
 وجود فريق عمل جلنة
 تكوين فريق عمل  /إلدراج مشاريع
 إجتماع جلنة خرباء التوعية الصحية وتعزيز الصحة الشامل لدول
اسرتاتيجيات مبادرة املدارس املعززة
الصحة والسالمة يف
اخلليج واخلروج بالتوصيات لوضع املقاييس وتفعيل سياسات منظمة التحسني اليت تتضمن البيئة املدرسية
للصحة :
املدرسة .
واملبنى املدرسي واإلحتياجات
الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة واحلكومات لتمكني املدارس
انطالق تعزيز الصحة من داخل
 نسبة املدارس احلكومية
ووضع جدول التحسينات ورصد
من اإلستخدام األمثل إلمكاناهتا.
املدرسة.
اليت تطبق برنامج
خطوات التحسني .
اشراك الطالب بطريقة نشطة يف رتعزيز  اعتماد مكونات مثانية للصحة املدرسية وهي :الرتبية الصحية،
املدارس املعززة
البيئة املدرسية الصحية ،الرياضة والرتويح ،التغذية وسالمة الغذاء  ،التقييم الذاتي للمدرسة
الصحة داخل املدرسة .
 تقييم املدرسة من قبل فريق مركزي من للصحة .
الصحة النفسية ،تعزيز صحة العاملني ،مشاركة اجملتمع
مشاركة االدارة املدرسية وكافة
وزارتي الصحة والرتبية والتعليم ملنح  عدد املدارس احلكومية
الرتبويبني يف االمور الصحية والرتكيز على  اصدار قرار من وزارة الرتبية والتعليم بالزامية تطبيق برنامج
املشاركة يف مسابقة
شهادة املستوى املستحق .
املدارس املعززة للصحة جلميع مدارس اململكة احلكومية.
دور املعلمني .
املدارس املعززة للصحة
 وجود فريق عمل للمشاريع
 تطبيق مسابقة املدارس املعززة للصحة .
اشراك اجلهات الرتبويوة والصحية
للمستويات املختلفة
املدرسية .
 مسابقة املشاريع الصحية حسب املرحلة العمرية
واالستفادة من القطاعات ذات
(ذهيب –فضي-
 وجود سجل (حتديد ىاولويات
 مشروع تطوير املرافق الصحية .
العالقة .
املشاكل الصحية يف املدرسة – اختيار برونزي )
 مشروع تطوير املقصف املدرسي .
 عدد املدارس املشاركة
املشروع  -تقييم اويل – حتديد فرتة
يف مسابقة املشاريع
زمنية للتحسني – قياس االثر )
املدرسية

 -2برنامج املدارس املعززة للصحة

أوالً :جمموعة الرعاية الصحية األولية:
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-2تعزيز السلوكيات الصحية للطلبة والعاملني

االولية .

 -4تأهيل عاملي املدارس لتقديم االسعافات

-2الرتصد لالمراض املعدية ومنع انتشارها

والوراثية واملعدية وكيفية التعامل معها .

 -3التوعية الصحية حول االمراض املزمنة

خالل الكشف املبكر للطلبة املستجدين .

.2تعزيز نظام الرعاية الصحية األولية من

والوقاية
الصحة العاملية

املدرسية لتكون متطابقة ملواصفات منظمة

.-7تعزيز ضمان اجلودة مبرافق العيادة

خالل تعزيز الصحة  -6تطوير اداء طاقم التمريض املدرسي.

املدرسية من

املراضة يف البيئة

التقليل من عبء

االسرتاتيجي

اهلد

املبادرات والربامج

 متابعة مقتنيات العيادة املدرسية مع وزارة الرتبية

عالجية ووقائية وضمن مواصفات عاملية .

نسبة العيادات املدرسية املؤهلة لتقديم خدمات صحية

نسبة طاقم التمريض املدرسي املستفيد من ورش التدريب.

نسبة املستفيدين من احملاضرات وورش العمل التوعوية .

عدد احملاضرات وورش العمل التوعوية اليت مت تنفيذها.

للعاملني يف املدرسة .

نسبة احلاصلني على شهادات معتمدة يف االسعافات االولية /

اخلدمات الصحية يف املدارس .

عدد الورش التدريبية عن االسعافات االولية ملقدمي

عدد املستفيدين من حضور الورش التوعوية .

احلكومية واخلاصة حول االمراض املعدية واملزمنة والوراثية

.2عدد الورش املعدة ألمهية التطعيمات واستكماهلا.

.2نسبة التغطية لتطعيمات املرحلة االعدادية.

.3املشاركة يف محالت التطعيمات االحرتازية

.2استحداث آلية ملتابعة استكمال التطعيمات للمدارس .



تطبيق اشرتاطات مكافحة العدوى.







 عقد ورش تدريبية لطاقم التمريض املدرسي

بالعيادة املدرسية.

حتسني اخلدمات الصحية التعزيزية والوقائية

الغذاء الصحي والنشاط البدني وسالمة الغذاء.













تقديم حماضرات /ورش عمل /مطويات حول

سنويا ًملقدمي اخلدمات الصحية يف املدارس .

 عقد ورش تدريبية عن االسعافات االولية

التعامل مع االمراض املعدية واملزمنة والوراثية .

املدارس احلكومية واخلاصة للتوعية بكيفية

 عقد ورش سنوية ملقدمي اخلدمات الصحية يف



عدد الورش السنوية ملقدمي اخلدمات الصحية يف املدارس

 الزامية فحص الطلبة املستجدين جبميع املراحل .

نسبة مستكملي الفحص الطيب الشامل للطلبة املستجدين .


آلية التطبيق

مؤشر قياس االداء

 -3برنامج الوقاية والرتصد لألمراض املعدية واملزمنة يف البيئة املدرسية
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يف النظام الصحي.

األمراض املعدية وذلك يف اطار تكامل اخلدمات

من خالل تعزيز الوقاية واحلد من انتشار

احلفاظ على صحة طلبة املدارس والعاملني فيها

اهلد االسرتاتيجي











الطفولة.

اخلدمات يف النظام الصحي.

ضمن معايري معينة يف اطار تكامل

املدرسية للمشاركة يف تقديم اخلدمة

تدريب ممرضي /ممرضات الصحة

النظام الصحي.

التطعيمات يف اطار تكامل اخلدمات يف

وضع نظام ترصد للمتخلفني عن

االمراض املعدية .

املشاركة يف احلمالت االحرتازية ضد

النظام الصحي.

والبالغني يف اطار تكامل اخلدمات يف

برنامج متابعة تطعيمات الناشئة

برنامج متابعة تطعيمات مرحلة

املبادرات والربامج













اخلدمات يف النظام الصحي

الورش ذات العالقة اطار تكامل

خاصة بادارة اللقاحات وغريها من

ملمرضي/ممرضات الصحة املدرسية

التنسيق لورش عمل تدريبية







أمهية التطعيمات.



اعداد ورش عمل توعويوية عن

التطعيمات .









توفري دليل ارشادي آللية استكمال

للمرحلة االعدادية.

القيام حبمالت التطعيم التكميلية

طلبة املدارس احلكومية واخلاصة.

آلية التطبيق
متابعة استكمال التطعيمات جلميع

 -2برنامج متابعة استكمال التطعيمات يف مجيع املراحل الدراسية

اللقاحات .

املدرسية من الورش التدريبية اخلاصة بادارة

نسبة املستفيدين من ممرضي/ممرضات الصحة

التطعيمات .

نسبة املستفيدين من الورش التوعوية عن امهية

التطعيمات .

نسبة الورش التوعوية اليت تتنفيذها عن امهية

التطعيم .

وجود الدليل االرشادي ملتابعة املتخلفني عن

التكملية للمرحلة االعدادية.

نسبة الطلبة املستفيدين من محالت التطعيم

نسبة املتخلفني عن التطعيم .

مؤشر قياس االداء

133

2014

Public Health Annual Report

 .3الوقاية من االمراض الغري املعدية

والوقاية.

تعزيز الصحة

.4فحص االمراض الوراثية.

.2نسبة املستفيدين من محالت فحص الدم والسكر والضغط
.2فحص نسبة السكر وضغط الدم و اهليموجلوبني

.2فحص الثدي.

واألمراض الناشئة حديثا.

.2القيام حبمالت التطعيم التكميلية للمرحلة

.8املشاركة يف احلمالت االحرتازية ضد االمراض

.2نسبة استكمال برنامج التطعيمات للمرحلة االعدادية.

.3نسبة املشاركني من خدمات الصحة املدرسية يف يف محالت

.22اعداد ورش عمل ألمهية التطعيمات.

االعدادية.

املعدية املنتشرة يف مملكة البحرين.

احلكومية واخلاصة.

.2عدد الورش املعدة ألمهية التطعيمات واستكماهلا.

التطعيمات االحرتازية ضد مرض احلصبة والنكا .

واخلاصة.

.7متابعة استكمال التطعيمات جلميع طلبة املدارس

.2اوجود آلية ملتابعة استكمال التطعيمات للمدارس احلكومية

البدني وسالمة الغذاء.

2مكافحة التدخني ،والغذاء الصحي ،والنشاط

عدد احملاضرات ،ورش العمل ،مطويات واملعارض الصحية.

املستفيدين من ورش الفحص الذاتي للثدي

.3فحص العمود الفقري.

نسبة الطلبة املستفيدين من برنامج فحص النظر .

عدد الطلبة املستفيدين من برنامج الفحص الدوري السنوي

مؤشر قياس االداء

نسبة الطلبة املستفيدين من برناج فحص العمود الفقري  .4عدد

اجلسم ،فحص النظر).

.2الفحص الدوري السنوي ( الوزن والطول ،كتلة

آلية التطبيق

.4تعزيز احلماية ضد األمراض املعدية  .6اعداد حماضرات،ورش عمل ومطويات عن:

للتقليل من األمراض غري املعدية.

.2تشجيع أمناط احلياة الصحية

املدرسة من خالل ومكافحتها.

الطلبة وطاقم

.2تعزيز نظام الرعاية الصحية األولية

احلفاظ على صحة من خالل الكشف املبكر والوقاية.

االسرتاتيجي

اهلد

املبادرات  /الربامج

ثانياً :جمموعة خدمات التمريض يف الصحة املدرسية
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املدرسية.

املقدمة بالعيادة

اخلدمات الصحية

تطوير جودة

االسرتاتيجي

اهلد

العيادة املدرسية.

.3تعزيز ضمان اجلودة مبرافق

وممرضات الصحة املدرسية.

.2تطوير جودة اداء ممرضي

املبادرات  /الربامج

.3متابعة مقتنيات العيادة املدرسية مع وزارة الرتبية

.3جرد حمتويات العيادة املدرسية سنويا.
والتعليم.

.2تطبيق اشرتاطات مكافحة العدوى.

.2عدد التقارير املعدة بنواقص كل عيادة مدرسية ورفعها لوزارة الرتبية.

.2عدد زيارات منسقة مكافحة العدوي لعيادات املدارسنوياً..

املدرسية.

الصحة املدرسية.

.4عدد الزيارات االشرافيةللعيادات املدرسية.

.4متابعة االداء الوظيفي ملمرضي وممرضات الصحة

.2االبتعاث للدوات  ،ورش العمل واملؤمترات.

.2عدد الدورات ،ورش العمل واملؤمترات اليت حضرها ممرضي وممرضات

.3االبتعاث للدراسات العليا.

.3عدد املمرضني واملمرضات املبتعثني للدراسات العليا.

.2اعداد ورش تدريبية.

.2عدد الورش املعده.

آلية التطبيق

مؤشر قياس االداء
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إدارة الصحة العامة يف اإلعالم

اجلزء الثالث عشر
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