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  تحت يقع رائد وطني برنامج هو طبيبك إختر  برنامج
 على الطبيب بقاء الى يهدف الصحي الضمان مظلة

 للتكامل واضح مثال هو  و . مرضاه من قريبة مسافة
 حي مثال و , الصحي باملركز  التخصصات مختلف بين
 املجتمع ومؤسسات الصحة وزارة بين التعاون  يبرز

 .املدني
 كل بين الوعي نشر  على أرتكز  البرنامج بدأ أن منذ 

 الدور  منهم واحد كل ليتفهم الصحي املركز  موظفي
 على البرنامج إرتكز  أخرى  جهة ومن به، املنوط

 الفاعلة الثقافية واألندية الخيرية الجمعيات مساندة
 البرنامج عن معلومات لنشر  ليس وذلك املنطقة في

  املؤسسات هذه لعبت وإنما فقط وأهميته
 
 دورا

 
 
  وإختيارهم واملترددين املرض ى تسجيل أثناء أساسيا
   .ألطبائهم

 التي البرامج أهم من طبيبك إختر  برنامج ويعتبر .,
 تطبيق إنها حيث من الصحية املراكز  في نفذت
 فرد كل يختار  حيث العائلة طب ملفهوم عملي

 ملدة أسرته وأفراد بعالجه سيقوم الذي الطبيب
 من الفرد هذا الطبيب فيها يتابع أكثر  أو  عام

 على التركيز  مع والتأهيلية العالجية الناحية
 حيث كبير، بشكل الوقائية الخدمات تقديم
 مع الخدمة هذه تقديم في التمريض فريق يتعاون 
 خالل من املستويات أعلى إلى بها للوصول  األطباء
 تفعيل وتم كما , املمرضة و الطبيب فريق تكوين
 نتائج على الطالعه املريض على االتصال خدمة

 .بها قام التي املخبرية الفحوصات
 فريق قبل من الخدمة هذه استغالل وتم

 واإلرشادات النصح لتقديم واملمرضة الطبيب
 .ملرضاهم العالجية

 والوقت الخدمة هذه من االستفادة وتم كما
  الوقائية الخدمات لتقديم املتاح

 
 أن حيث أيضا

 املرض ى قائمة خالل ومن واملمرضة الطبيب فريق
 القيام على وتشجيعهم ملديه املسجلين

 العمرية الفئة بحسب لهم الالزمة بالفحوصات
   .الصحة وزارة قبل من معتمدة مؤشرات وحسب

 
 

 

 الدكتورة منى التحو 
 نائب رئيس الخدمات الطبية للصحة االولية
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 وإمتد فقط الصحي عالي مركز  في البرنامج بدأ
 على العمل وجاري  أخرى  مراكز  خمس إلى التطبيق
 البحرين بمملكة الصحية املراكز  باقي في تطبيقه

 من جميل نوع خلق حيث نجاحه أثبت بعدما وذلك
 الصحي املركز  داخل الخدمات في والتكامل الترابط
 وجدوا أنهم حيث الناس عليه أثنى وبعدما الواحد

 به يثق واحد طبيب قبل من العالج في اإلستمرارية
 تفاصيل شرح إلى الحاجة دون  بنفسه وإختاره
خر  لطبيب املرضية حالته

ّ
 فيها يزور  مره كل في ا

  .الصحي املركز 
 عالي مركز  في لسنة الصحية املؤشرات قياس تم

  2017. سنةل باملؤشرات ومقارنتها 2018 الصحي
 الخدمات مستوى  في ملحوظ تحسن بينت والتي

 البرنامج تطبيق بعض املقدمة والوقائية العالجية
 .2018 أبريل في
 

نسبة الكشف املبكر ارتفعت 
للفئة الرتفاع ضغط الدم 

فوق من عاما وما  40  العمرية

%38,4الى % 21  

ارتفعت نسبة الكشف 
لفحص السكر للمترددين   املبكر
عاما وما فوق  45  العمريةللفئة 

%28.2الى % 24.8 من  

ارتفعت نسبة الكشف 
لفحص سرطان الثدي   املبكر

بأشعة املاموجرام للنساء 
 40  البحرينيات للفئة العمرية

%8الى % 4.4 فوق منعاما وما   

ارتفعت نسبة الكشف 
لفحص سرطان البروستاتا   املبكر

عاما وما  50  للرجال للفئة العمرية

%21.5الى % 8,2 فوق من  
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.  

 

 

 

 

غير 

 طبيعية

 يقوم حيث الهاتف طريق عن الطبية االستشارات بها يقصد
  الفحوصات نتائج على الطالعه باملريض باالتصال الطبيب
 بالعالج وارشاده طبيعية غير  كانت إذا األشعة أو املختبرية
 طبيعية النتيجة كانت إذا أما .الحالة متابعة وكيفية املناسب
 .بالنتيجة املريض إلبالغ املمرضة طريق عن االتصال فيكون 

 التحاليل بعض عمل على لحثه باملريض االتصال يتم كما
 في الخدمة هذه تطوير  وسيتم .االمراض عن املبكر  للكشف

 .اخرى  خدمات لتغطي املستقبل
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 تعريف الجودة في الصحة؟هو  ما
 

  Institute of Medicine الطبي املعهد تعريف
 الستة الجودة ابعاد في متمثلة) الصحة في جودةلل

  صحية خدمات توفير  على تنص والتي (ادناه املذكورة
 
 
 حول  تتمحور  عالية كفاءة ذاتو  عادلة، فعالة، ،منها

 .واملجتمع االفراد متطلبات مع يتماش ى بما املريض
  

 ماهي أبعاد الجودة؟
 تحسين جهود فيها تصب التي الجوانب هي الجودة أبعاد
 :كالتالي وهي الصحية الخدمات جودة

  :(Effectiveness)الفعالية -1
 األدلة مع يتناسب بما الصحية الخدمات توصيل

 تحسين إلى تسعى والتي املستحدثة الطبية والبراهين
  .واملجتمع االفراد حاجات حسب املرجوة الصحية النتائج

 
 :(Efficient) الكفاءة -2

 االعتبار  بعين واألخذ والتكاليف للموارد األمثل االستخدام
  .واملجتمع الفرد احتياجات

  

سهولة الحصول على الخدمات الصحية  -3
(Accessibility:) 

يتناسب مع  توصيل الخدمات الصحية في وقت 
البيئة الجغرافية وفي إطار املهارات واملوارد 
املتوفرة التي تتماش ي مع احتياجات االفراد 

  .واملجتمع
 

  بيئة تتمحور حول صحة املريض/ مالئم  -4
 : (Appropriate/ Patient- Centered)  توصيل

احتياجات االعتبار خدمات صحية تأخذ بعين 
.مع البيئة املحيطةيتالءم األفراد واملجتمع بما   

 
 (:Equitable)العدالة  -5

توفير الرعاية الصحية ملن يحتاجونها وعدم وجود 
تفاوت في امكانية الحصول عليها بين فئات 

 .املجتمع
 

 (:Safe)بيئة آمنة   -6
توصيل خدمات صحية آمنة تسعى إلى خفض 

واملخاطرنسبة الضرر    

 الدكتورة خاتون شبر
 استشارية طب العائلة
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 هو تحسين الجودة؟ ما 
مجموعة من األنشطة املنظمة واملستمرة والتي تسعى في 
تطوير الخدمات الصحية ونتائجها للفئات املستهدفة من 

 .افراد املجتمع

 
األدوات والطرق املستخدمة في تحسين ماهي 

 ؟الجودة
١- PDCA Cycle   : 

  :التركيز للتحسين املستمر وحل املشكالت مختصر لدائرة 
Plan - خطط 

Do- نفذ 
Check- تحقق 

Act- صحح 
Then repeat- وأعد الدائرة 

 Flow Chartالرسم البياني املتدفق  - ٢ 
 

 :Pareto Chartمخطط باريتو  -٣
هو نوع من التمثيل البياني يهدف الى تسليط 

 من مسببا
 
ت الضوء على اكثر العوامل تكرارا

املشكلة املدروسة واهمها لحل وتحسين جودة 
 ٢٠/٨٠الخدمة املعنية والتي تراعي قانون باريتو 

٪ من ٢٠ والذي يعني انه التحكم في الغالب او حل 
٪ من ٨٠تساهم في حل او تحسين  التي املسببات
 .املشكلة

  

 
 (مخطط السبب واالثر)عظم السمك  -ايشيكاوا  -٤

Ishikawa Fish Bone (Root cause analysis) 
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 كل أبريل / نيسان من السابع في العالم يحتفل

 ذكرى يوافق الذي العالمي الصحة بيوم عام

 1948عام في العالمية الصحة منظمة تأسيس
 أمام الفرصة العالمي الصحة يوم ويتيح  .

 في يشاركوا أن مجتمع كل في األفراد

 في تحسينات إحداث إلى تؤدي التي األنشطة

 .الصحة مجال
  

 معين موضوع   على عام كل االختيار ويقع

 يحظى مجال   على الضوء تسليط بهدف

 العامة، الصحة مجاالت من باألولوية

  عن الماضي العام لموضوع واستمرارا  

 االختيار وقع ،"الشاملة الصحية غطيةالت"

 "األولية الصحية الرعاية" موضوع على

 الصحة يوم تركيز محور هو ليكون

    . 2019العالمي

 

الصحية الرعاية 
 األولية عنصر حيوي 

 :لتحقيق
الصحة للجميع » 

 «وبالجميع
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أبريل  6انطلقت يوم السبت املوافق 
  العالميفعاليات يوم الصحة م 2019

سعادة وزيرة الصحة األستاذة رعاية ب
فائقة بنت سعيد الصالح تحت شعار 

بمهرجان ( الصحة للجميع وبالجميع)
احتفالي كبير حافل بالفعاليات واألنشطة 

الصحية باإلضافة إلى معرض صحي 
شاركت فيه الصحة  للمهرجانمصاحب 

وذلك في منتزه ، االولية بجميع اقسامها
خليفة األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 

بالتنسيق والتعاون مع شركة نفط 
 .بابكو)البحرين 
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 الصحية الرعاية عن الممثل الوفد األولية لصحةل المساعد الوكيل العلوي منال الدكتورة استقبلت

 اللقاء هذا انعقاد جاء وقد .الشقيقة السعودية العربية بالمملكة الصحة وزارة في األولية

 في الرائدة البحرين مملكة تجربة على واالطالع الشقيقين البلدين بين الخبرات تبادل  بهدف

 .العائلة طب مجال

 للمواطنين الصحية المراكز تقدمها التي الخدمات أبرز على الشقيق السعودي الوفد واطلع

 على زار والتي السعودي للوفد استطالعية  زيارة تنظيم تم كما ,البحرين مملكة في والمقيمين

 .  الصحي أنجنير ويوسف الصحي عالي مركزي اثرها

http://www.google.com.pg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjln5SavtHhAhWb7XMBHcy8BnoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.bu.edu/familymed/&psig=AOvVaw3r_HmqhfygG72-5cSeTdYp&ust=1555396591122208


  2019أبريل 

 نشـرة الصحــة األولـيـة 

    2019أبريل -نشرة الصحة األولية العدد الثاني   9

 الزواج قبل الفحص مشروع الصحة وزارة أقرت
 
 
  سنة الصادر  11 رقم بقانون   للمرسوم إستنادا

 الطبي الفحص إلزاميه على ينص الذي م2004
 الوزارة له ووضعت الزواج على املقبلين للطرفين
 من والهدف تنفيذه تكفل التي والضوابط األسس

 الدم أمراض أنتشار  نسبة تقليل هو   الفحص
 و  اململكة في القادمة األجيال في الشائعة الوراثية
 وتقديم عالجها و  املعدية األمراض  عن الكشف
 . الالزمة النصائح

 الزواج  قبل للفحص اإلرشادي الدليل تحديث تم
 التابع الزواج قبل الفحص لجنه فريق قبل من

 األولية الصحة في والطفولة األمومة رعاية لقسم
 رعاية تحت م24/6/2018 في الدليل تدشين وتم

   العلوي  منال د األولية للصحة املساعد الوكيل

 األمومه خدمات رئيس ، املهري  منى د تنظيمبو 
 من املعنيين وبحضور  األوليه الصحه في والطفوله

 في وذلك األولية الصحية الرعاية وممرضات أطباء
 . البحرينية األطباء جمعية

 العاملين تعريف هو  الورشة من الهدف كان
 لتقديم إتباعها يجب التي باإلجراءات الصحيين

 الصحية املراكز  في الزواج قبل الفحص خدمه
 تعريفهم كذلك و  بها املتعلقة والقرارات والقوانين

 األمراض بفحص املتعلقة املستجدات بآخر 
 أحدث على املبنية املعدية األمراض و  الوراثية
 للطرفين املناسبة  املشورة وتقديم الطبية البراهين

 لقسم الطرفين تحويل أهميه توضيح تم كما .
 الزواجية املشورة خدمه لتقديم االجتماعي لبحث

 .لهما
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 ينظم ورشة عمل للتدريب على قائمة األعراض املعدلة
 

 الصحية بالرعاية االجتماعية الخدمات قسم نظم
 على للتدريب االجتماعيين للباحثين عمل ورشة األولية
 والعقلية النفسية األعراض لقياس ((SCL 90 مقياس

 وحدة رئيس بأعمال القائم قدمتها النفسية، لألمراض
 النفس ي الطب مستشفى في االكلينيكي النفس علم

 تدريبيين يومين مدى على وذلك ،(النزر فاطمة) األستاذة
 . بالنويدرات الصحي كانو  علي أحمد مركز  في

 النفسية األعراض ألنماط شرح على الورشة اشتملت
 الجسمانية األعراض) وهي املقياس، يقيسها التي

 والعداوة والقلق التفاعلية والحساسية واالكتئاب
   ،(والذهانية والبارانويا

 

  الورشة تضمنت كما
 
  تدريبا

 
 تطبيق على عمليا

 وتحليل نتائجه، واستخراج الحاالت على املقياس
 ملهارات إضافة عليها الحصول  يتم التي الدرجات

 وضع واملتضمن بالنتائج الخاص التقرير  إعداد
 .حالة لكل املناسبة العالجية الخطة

 
 الخدمات قسم مساعي ضمن الورشة هذه تأتي و 

 في ومهنية علمية أدوات اعتماد إلى االجتماعية
 التي النفسية للمشكالت األولية السمات تشخيص

 على الحصول  في مساعدتهم و  املرض ى منها يعاني
 .لهم املناسبة العالجية الخدمات
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 وبتنسيق الصحي الكويت بمركز  الكوارث لجنة نظمت
 مع للتعامل عملي تدريب  النجار، دينا الدكتورة من

 2019 يناير 9 املوافق األربعاء يوم في املركز  في الكوارث
 باملركز  العامل الطاقم كفاءة ورفع وتدريب لتأهيل م

 التدريب ذلك وكان الحاالت هذه مثل مع للتعامل
 لجنة رئيس الجار  لبنى الدكتورة بحضور  العملي

 عضوي  وبحضور  األولية الصحية بالرعاية الكوارث
 دانيالز  مايكل واالسيد نعمة صفية الدكتورة الللجنة

 التقييم طاقم عليها أثنى مبهرة نتائج التدريب وحقق ،
   التدريب لهذا املتميز   والتنسيق باألداء وأشاد
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والدة طفلة في تمام الساعة السابعة 
والثلث صباحا في مركز محمد جاسم 

 2019يناير  8الصحي  كانو 

السكر العاملي يوم فعالية 
احمد علي كانو مركز ب

زياده وعي بهدف الصحي 

  املجتمع للمرض 

http://www.google.com.pg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjln5SavtHhAhWb7XMBHcy8BnoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.bu.edu/familymed/&psig=AOvVaw3r_HmqhfygG72-5cSeTdYp&ust=1555396591122208


   2019أبريل 

 نشـرة الصحــة األولـيـة 

    2019أبريل -نشرة الصحة األولية العدد الثاني   13

 األولية للرعاية التابعة الصحية املراكز  تعتبر 
 املواطنين فئات جميع بين تماس نقاط بمثابة

  حيث .املستوى  الرفيعة الصحية والخدمات
 الصحية الخدمات من العديد املراكز هذه توفر

  املعززة عياداتها طريق عن والعالجية الوقائية
 .عالية كفاءة وذو  مؤهل طبي بطاقم

 
 االستمرار على اإلستراتيجية الوزارة خطط تتركز

 الرعاية خدمات وكمية نوعية تطوير في
  اإلجراءات تسهيل تم لذا األولية، الصحية

 من املرض ى ليتمكن الصحية املراكز في املتبعة
 كان سواء لهم املناسبة التسجيل طريقة اختيار

 أو املوعد ألخذ الشخص ي الحضور  طريق عن
 الهاتفي اإلتصال او اإلنترنت شبكة طريق عن

   .اإلتصال بمركز

4,166,221 

4,222,300 

3,000,000

4,000,000

5,000,000

2017 2018

 عدد الزيارات اإلجمالي للمراكز الصحية في البحرين

86% 

10% 
4% 

لعيادات في ا طريقة حجز المواعيد نسبة   
 العامة

 الحضور الشخصي

 االتصال الهاتفي

 شبكة االنترنت

 املراكز  في العيادات لزيارات االجمالي العدد بلغ
 جميع على2018 لسنة زيارة 4,222,300  الصحية
 لزيارات اإلجمالي العدد كان بينما  .العيادات

  يعادل ما 2017 سنة في الصحية املراكز 
 .زيارة 4,166,221
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هناك عدة نصائح يمكن العمل . الصحي هو أساس الحصول على الصحة الجيدةالنوم 

  .بها للحصول على نوم صحي
 

 بنمط دائم في النومااللتزام 1.
يجب ان يكون توقيت . اذهب الى النوم في نفس الوقت كل يوم واستيقظ في نفس الوقت

 (.دقيقة ٢٠أقل أو أكثر من ) نومك متشابه في كل ليلة من األسبوع 
  

 النهارتجنب القيلولة اثناء  2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قبل النومال 3.
ً
 .تشاهد التلفاز او تتجه للقراءة مباشرة

ألنك عندما تشاهد التلفاز او تقرأ في الفراش، فإنك تجعل فراشك مرتبطا باالستيقاظ 
 .وهو غير مخصص لذلك

 دعاء الليث الدكتورة
 طبيبة عائلة 

عندما نتجه ألخذ قيلولة اثناء النهار فإن حاجتنا •
وقد يؤدي ذلك إلى صعوبة في . للنوم تقل في الليل

وينتج ذلك عن األرق . القدرة على الشروع في النوم
 .والحرمان من النوم

 .دقائق ١٠ال تبقى مستيقظا في الفراش ألكثر من •
اذا وجدت نفسك قلقا او انشغلت باألفكار في وسط •

الليل، انهض من السرير واجلس على كرس ي في 
وحين تنتهي تلك االفكار وتشعر بالنعاس . الظالم

ال تدع نفسك تنشغل . يمكنك العودة الى الفراش
بالتلفاز او بهاتفك الذكي في ذلك الوقت حتى ال 

وان تكررت تلك املشكلة اثناء  .تحفزك اكثر مما ينبغي
 .الليل، ال بأس بذلك

استمر باملحافظة على اوقات النوم املعتادة وتجنب •
 .اخذ الغفوة اثناء النهار
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 الكفايين بحذراشرب . 4
 فتأثير الكافيين  .ابتعد عن شرب الكافيين في الفترات ما بعد الظهر

 قد يستمر لساعات وقد يؤدي الى تقطع النوم وصعوبة  
  .في الشروع الى النوم، و تذكر بأن املشروبات الغازية والشاي يحتوون على الكافيين

 
 .املواد الغير مالئمة والتي قد تؤثر على النومتجنب . 5

 .هذه املواد تتضمن التدخين ، و الكحول و بعض األدوية التي تباع في الصيدليات بال وصفة طبية
  

 الرياضة بانتظاممارس . 6
 يفضل ان تمارس الرياضة قبل الساعة الثانية ظهرا،

 تجنب الرياضة. فالرياضة تساعد على استمرارية النوم 
  .وهي مادة محفزه االندورفينالثقيلة قبل النوم ألنها تساعد على افراز مادة  
  

 من غرفة نومك مكانا مريحا وهادئااجعل . 7
اطفئ التلفاز او . االفضل ان تكون مائلة للبرودة. اضبط درجة حرارة مكيف الغرفة لتكون مناسبة ومريحة لك

  (.مثل صوت املروحة)فهي مقبولة   أما األصوات في الخلفية. اي مصدر ازعاج قد يؤثر على النوم
 .ولتكن مرتبة السرير مريحة. اطفئ األنوار القوية في غرفة النوم. يجب ان تكون غرفتك مظلمة

  .و إذا كنت ممن يتابعون الساعة في الليل، فلتخبأ الساعة حتى ال تعرف الوقت
  

 خصص لنفسك نمطا ثابتا قبل النوم كل ليلة . 8
 الحمام الدافئ -
 التأمل والجلوس في مكان هادئ -
  

قد يجد بعض الذين يعانون من مشاكل في النوم فائدة من طباعة هذه النصائح وقراءتها للتذكير من وقت 
  .إلى آخر

  
فبإتباعك هذه النصائح ستساعد . إذا فاتتك بعض النصائح او إذا واجهتك ليلة صعبة مع النوم، ال تخف

 .نفسك على الوصول الى نمط صحي في النوم
Source: American Sleep Association  
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األولية هي الصحية الرعاية »

 «مفتاح تحقيق الصحة للجميع
  

  
  

    
آتا -عقد املؤتمر الدولي للرعاية الصحية األولية في أملا

،  1978العام  في  في اليوم الثاني عشر من سبتمبر 
ا عن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من  معرب 

قبل جميع الحكومات ، وجميع العاملين في مجال 
الصحة والتنمية ، واملجتمع العالمي لحماية وتعزيز 
صحة جميع شعوب العالم  واهم النقاط التي ركز 

 :املؤتمرعليها 
الصحة  سالمة منحالة وهي الصحة تعريف •

البدنية والعقلية واالجتماعية الكاملة ، وليس 
حق أساس ي هي و مجرد غياب املرض أو العجز ، 

من حقوق اإلنسان وأن بلوغ أعلى مستوى 
ممكن من الصحة هو أهم هدف اجتماعي 

عالمي يتطلب تحقيقه عمل العديد من 
القطاعات االجتماعية واالقتصادية األخرى 

 .باإلضافة إلى القطاع الصحي
يتمتع الناس بالحق والواجب في املشاركة •

الفردية والجماعية في تخطيط وتنفيذ الرعاية 
 .الصحية الخاصة بهم

 

 الدكتور إبراهيم عبيد
 استشاري طب العائلة

الصحية األولية هي رعاية صحية الرعاية •
أساسية تستند إلى أساليب وتقنيات عملية 

ا ويمكن  علمية سليمة ومقبولة اجتماعي 
ا لألفراد واألسر في املجتمع  الوصول إليها عاملي 

من خالل مشاركتهم الكاملة وبتكلفة يمكن 
للمجتمع واملحافظة تحمل تكاليفها في كل 

تطويرها في روح االعتماد مراحل مرحلة من 
ا وهو ، املصيرعلى الذات وتقرير  يشكل جزء 

ال يتجزأ من النظام الصحي في البالد ، والذي 
يعد الوظيفة املركزية والتركيز الرئيس ي عليه ، 

والتنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة 
األول لالتصال املستوى ي وهكما . للمجتمع

باألفراد واألسرة واملجتمع مع نظام الصحة 
الوطني الذي يجعل الرعاية الصحية أقرب ما 

يمكن إلى حيث يعيش الناس ويعملون ، 
ويشكل العنصر األول في عملية الرعاية 

  .الصحية املستمرة

والذي يشير إلى أن الرعاية الصحية  1978ولقد تبنت مملكة البحرين إعالن املآتا العاملي في عام 
عاملية، ويؤكد على الحاجة إلى استراتيجية األولية هي مفتاح تحقيق الصحة للجميع من خالل 

 .املجتمعتحقيق مستوى من الصحة لجميع الناس في العالم من اجل جعلهم أناس منتجين في 
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 العالم في القلب امراض من الوفيات نسبة ان
 ملحوظ ازدياد في خاص بشكل والبحرين عام بشكل

 في القلب امراض من الوفيات نسبة  بلغت حيث ,
  السنوات في %32و %21.5 و%19.5 البحرين

 املنطلق هذا ومن . التوالي على 2013 و2011و2005
 املرض ى  وعي مدى قياس بهدف دراسة عمل تم

 اعراض حول  الصحية املراكز  مرتادي البحرينين
 حضور  عند االول  االنسب واالجراء القلبية النوبة

 .ئ الطوار  بخط االتصال وهو  اال  قلبية نوبة اي
 املركز  حضر  ممن بالغ بحريني 400 شملت الدراسة
 مركز  اختيار  تم .الدراسة فيه اقيمت الذي الصحي

 80 صحيةواختيار منطقة كل من واحد صحي
 .صحي مركز كل من مشارك
  املتعلقة األختطار  عوامل تشمل الدراسة استبانة
 السكر  ومرض التدخين مثل القلب بامراض

 باعراض املشاركين وعي مدى وتقيس والضغط
 .النوبة

 

  

 السورتيالدكتورة شوق 
 طبيبة عائلة 

 :أن بينت نتائج الدراسةوقد 
71.9 % من املشاركين حصلوا على

 .  ضعيفتقييم 
28 % من املشاركين حصلوا على

 . تقييم جيد
7 % تعرفوا على الم الصدر كعرض

 .  القلبيةللنوبة 
59 % من املشاركين اختاروا االجراء

املناسب عند مشاهدة شخص 
يعتقد انه يتعرض لنوبة قلبية وهو 

 .999االتصال بخط الطوارئ 
1 % من املشاركين فقط تمكنوا من

التعرف على االعراض الخمسة 
الصحيحة للنوبة القلبية واالجراء 

الصحيح عند حضور اي نوبة 
 .  قلبية
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 إبراهيم عبيد. د: رئيس التحرير
 استشاري طب عائلة

 نوال احمد ابراهيم
 مشرفة تمريض

 شوق السورتي. د
 طب عائلة

 دعاء الليث. د
 طــب عائلــة

 ايناس املنصوري. د
 استشاري طب اسنان

 محمد سلمان القرعان
منسق مواعيد والسجالت 

 الصحية

 دينا الضبيب. د
 استشاري طب عائلة

 نشـرة الصحــة األولـيـة 

 أسرة التحرير

 مكتب الوكيل املساعد للصحة االولية:  للتواصل واالستفسار
 AUP@health.gov.bh: البريد االلكتروني
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 , املشاركين وعي بمدى املتعلقة للعوامل بالنسبة

 مستوى  على والحاصلين النساء ان الدراسة بينت
 من أعلى وعي نسبة لديهم واكثر  جامعي تعليمي
 او الدم ضغط بمرض املصابين املشاركين .غيرهم

 مستويات لديهم الكوليسترول ارتفاع او  السكري 
 بهذه مصابين الغير  املشاركين من اعلى وعي

 اقل وعي نسبة  حققوا املدخنين .املزمنة االمراض
 عن  املشاركين لأس وعندما ،املدخنين غير من

  االطباء شكل الطبية للمعلومات االول  املصدر 
  باملصادر مقارنة للمصادر نسبة علىأ والتمريض

 .األخرى 
 
 
 
  
  
  

 املرض ى ان وجدنا الدراسة هذه خالل من
 وعي نسبة لديهم املزمنة االمراضب املصابين

 االمراض لعيادة يكون  قد  غيرهم من اعلى
 بين الوعي نشر  في  االمثل الدور  املزمنة

 .مرتاديها
 النوبة باعراض البحرينين املرض ى وعي دىم

 قلة الى ذلك يرجع وقد ضعيف القلبية
  هذا حول  والتثقيفية التوعوية الحمالت
 شاملة توعوية حمالت فان وبذلك ،املوضوع
 الصحة وتعزيز  التوعية قسم قبل من مطلوبة
 أمراض قسم مع بالتعاون  الصحة بوزارة
 .القلب
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