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نشـرة الصحــة األولـيـة 

2020أغسطس -السادس نشرة الصحة األولية العدد 

لدور الصحة األولية عدد خاص 
جائحة الكوروناخالل 

وروناكفيروسانتشارمنللحدالبحرينمملكةاتخذتهاالتيالكبيرةالجهوداطارفي

اهمتس,للفيروسللتصديالطبيالوطنيالفريقاستراتيجيةضمنو(19-كوفيد)

هذهفيمميزبدور#البحرينفريق#منوكجزءالصحةوزارةفياألوليةالصحة

.االستثنائيةالظروف

اندةالمسوالخدماتوالتمريضيةالطبيةبطواقمهارئيسيبشكلمشاركتهاجاءتحيث

فرقوالعشوائيةالعيناتالخذالمتنقلةالوحداتومنهااالماميةالصفوففيواالدارية

رينوالمسافالتجاريةاالجالءاوالرحالترحالتكانتسواءالمطارفيالحدوديةالمعابر

زومركللمعارضالبحرينمركزفرقفيشاركتكما.فهدالملكجسرعبرالقادمين

همممناالكورونبفيروسللمصابينالبسيطةالحاالتبمتابعةوقامت.للفحصالشامل

الطينالمخوتابعت.الدوليالبحرينومركزالصحيةالمراكزخاللمنالمنزليالعزلفي

دورللمتطوعينوكان.المواقعمنوغيرهازويدراسمحجرفيالوافدةالعمالةمن

.المواقعجميعفيبارز

تعملظلتالصحيةالمراكزجميعاناالالفرقهذهفيالمشاركالكبيرالعددورغم

.االستثنائيالظرفهذالمواجهةمستمرةبوتيرة

عضباالوليةالصحةاتخذتفقدالمرضهذاانتشارلمنعالحثيثةالجهودمعوتماشيا

لتواصخاللمنبعدعنالتطبيبخدمةمنهاخدماتهاتقديمفيالجديدةالترتيبات

مراضاالوأصحابالسنلكبارالدواءوايصالوالفيديوالهاتفعبرالمرضىمعالطبيب

كانتو,االجتماعيوالتباعدالعدوىمكافحةمفاهيمترسيخعلىالتركيزوتم.المزمنة

وزارةأولوياتمنالصحيةالخدماتعلىالمترددينوالمرضىالطبيالكادرسالمة

اتاألعالنمنوالعديدللكوادرالشخصيةالحمايةأدواتكافةوتوفيرتموقد.الصحة

.للمرضىالثقافية

ليةعاومهنيةتنظيممناالوليةالصحةبهتقومالذيالمميزبالدورالجميعاشادوقد

.الحبيبةمملكتنالخدمةمتماسكواحدكفريقللعملالجميعبتكاتف

العددفي هذا 

الخدمات الطبية بمطار البحرين 

2...الدولي

3...رحالت اإلجالء بمطار البحرين الدولي

الخدمات التمريضية في الصفوف 

4...األمامية

الخدمات اإلدارية تكافح فيروس 

5...الكورونا

8...المتنقلةالوحدات 

9...المعارضقاعة األعراض بمركز 

10...فهدعيادة جسر الملك 

11...خدمات المختبر

12...الخدمات االجتماعية

14...خدمة توصيل األدوية للمنازل

15...خدمات العالج الطبيعي

16...مكافحة العدوى في الصحة األولية

تعزيز اإلجراءات االحترازية في المراكز 

17...الصحية 

18...خدمة التطبيب عن بعد 

الفحص و التشخيص في مستشفى الشامل 

19...الميداني

19...الزيارات المنزلية

20...محجر راس زويد

21...المركز الدولي للصحة األولية

22...خدمات األشعة

الصحة األولية تتصدى لجائحة الكورونا
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نشـرة الصحــة األولـيـة 

نشرة دورية تصدر من مكتب الوكيل املساعد للصحة األولية

لدور الصحة األولية عدد خاص 
مطار البحرين الدوليبالخدمات الطبية الكوروناخالل جائحة 

كورونافيروسانتشارلمنعالحثيثةالمساعيضمن

الطبيالوطنيالفريقتوجيهاتعلىبناءو(19-كوفيد)

تالخدمامنطبيفريقتشكيلتمللفيروس،للتصدي

لمملكةالقادمينفحصعمليةعلىلإلشرافالطبية

الءاالجرحالتفيهابماالدوليالبحرينمطارفيالبحرين

(19-كوفيد)الكورونافيروسمنخلوهممنللتأكدوذلك

ةآلليمعتمدةووطنيةبروتوكوالتاتباعطريقعنوذلك

هرشمنذتمحيث.للمسافرينالمتبعةاإلجراءاتوالفحص

بمعدلالدوليالبحرينمطارعيادةعزيزت2020يناير

دولدةعفيالفيروسانتشارزيادةومعاليومفيطبيبين

البحرينمطارفيومتكاملةخاصةطبيةفرقانشاءتم

األطباءمنبطاقمالساعةمدارعلىتغطيتهايتمالدولي

ثرأكإلىتصلاستيعابيةوبطاقةطبيب25عددإلىيصل

.المطارمبنىداخلمختلفةمحطاتفيمسافر1000من

رفةغخاللمنالطبيالطاقممعالعملوتنسيقتنظيمويتم

ذلكوجـاءالمطارفيالعمليات

الداخليةوزارةمثلالمعنيةالجهاتمعبالتعاون

.الجهاتمنوغيرهاالمدنيوالطيرانالمدنيوالدفاع

فينالبحريلمملكةالقادمينالمسافريناستقباليتمو

مدارعلىالدوليالبحرينبمطارالطبيةالعيادات

ديةاالرشاالنصائحوتقديمالعيناتأخذويتمالساعة

المسافريوقعوالمنزليبالعزلالخاصةالوقائيةو

ينقل.المنزليالعزلمدةتحديدفيهايتمارةاستم

يدةشداعراضوجودحالةفيالمستشفىالىالمسافر

ابالصطحاالجالءطائراتبعضمع.بالكوروناشبيهة

.المسافرين
وممرضعائلةطبيبمنطاقمارسالوتمكما

البحرينمطارموظفيفحصدوريةبصورةويتمكما

.(19-كوفيد)كورونافيروسمنخلوهملضمانالدولي

الجاسمأحمدهالةالدكتورة:إعداد

األوليةالصحةفياألطباءرئيس
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نشـرة الصحــة األولـيـة 

لدور الصحة األولية عدد خاص 
جائحة الكوروناخالل 

كباررحصثمومنواالحتياجاتالوجباتتوزيعيتمالفحص

الرجالمنوأكثرعاما60أعمارهمتتراوحالذينالسن

لهمنقليتمالخاصةاالحتياجاتوذويومرافقيهمالنساءو

مطارموظفيقبلمنالدخولإجراءاتاتمامبعدبالباصات
RAFبالمحرقالمسنينمستشفىإلىالدوليالبحرين

عةالمجموبينما.الفحصنتيجةظهورحتىهناكلالنتظار

فريقويتابع،النتائجظهورحتىالخيمةفيتبقىاألخرى

لالعوائوترتيبالقوائمفرزعمليةواألطباءاالداريين

منخفضةوعاليةمخاطرلذويالمسافرينوتصنيف
(High Risk & Low Risk)الصحيةحالتهملمتابعة

تميالنتائجظهوروعند.االنتظارفترةطوالواحتياجاتهم

يتمإذالبورتوكولحسباسبةنالمللوجهةالمسافرتحويل

ابينوالمصوسترةالحدلمحجريالسلبيةالنتائجذوينقل
أوEKKبالسلمانيةكانوابراهيممركز)العالجمراكزألحد

الخاصةالفنادقأحداو(HBDCالسكلرعالجمركز

.المسافروحالةالطلبحسب

يةالوبائالحالةحسببولإلجراءاتالدوريالتقييمويتم

معالالزمةالفحوصاتلعملالمعنيينلسعيإضافةللدول

فبمختلوسالمتهمالمسافرينراحةاالعتباربعيناألخذ

.الصحيةوحالتهماعمارهم

باعتمادالبروتوكولتغييرتمأبريل26منبدءأأنهإال

عمالوجهاتجميعمنالقادمينللمسافرينالمنزليالحجر

.االساورولبسواعيمجتمعبرنامجتفعيل

جميع2020فبراير24منبدءاالبحرينمملكةأخضعت

حصفالختبارآنذاكموبوءةصنفتالتيالدولمنالقادمين
Covidالكورونا وذلكالوقائيةالتدابيرمنكجزء19

ينبذلكبعدالجهودتظافرتف.الصحةوزارةمعبالتعاون

يهوآلخطةعلىبالعملالغاليةمملكتنافياألطرافجميع

فيهموبماالخارجفيالعالقينيناطنالموإلرجاعآمنه

وزارةنبيالتنسيقفتم.الخطورةعاليةالدولفيالعالقين

وشركةالداخليةوزارةوبتعاونالخارجيةووزارةالصحة

بالمطارالمدنيوالدفاعالمدنيوالطيرانالبحرينمطار

,بسالمةلوطنهمالمواطنينلنقلمجدولةرحالتلتنظيم

وسالمةالوقائيةاإلجراءاتجميعاالعتباربعينآخذين

خصيصتتمكما,دفعاتعلىواستقبالهمنقلهمفتم.الجميع

رعبالقادمينالمسافرينإجراءاتلعملبالمطارخيمتين

ئجالنتاوانتظارالفحصآليةتستغرقحيثالرحالتهذه

.طويالوقتا

وباءاألطمنيتكوناإلجالءبعملياتخاصفريقإنشاءتمف

حيةالصوالسجالتالمواعيدومنسقيواإلداريينالممرضين

نكاحيث.للمتطوعينإضافةالمساندةالطبيةالخدماتو

.موظف55حواليرحلةكلفييعمل

ناتالعيوأخذالمسافرينوفحصوتسجيلاستقبالويتم

نتظارالآخرطاقميتواجدفكانالثانيةالفترةأماوتصنيفهم
فياتللمستشوتحويلهمالمسافرينتوزيعثمومنالنتائج

نماالنتهاءوبعد.نتائجهمحسبالمخصصةالحجروأماكن

2020أغسطس -السادس نشرة الصحة األولية العدد 

بمطار البحرين الدولي رحالت اإلجالء

السبيعيعيسىنعيمةالدكتورةإعداد
األوليةالصحةخدماتريتطواستشارية
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4 نشرة دوريـــــــــة تصـــدر عن مكتب الوكيل املساعد للصحـــــة األوليــــــــــة

حةالصوزارةفيالصحيةالكوادرجميعأنجليا  الواضحمن

ةجائحمكافحةفيجهودهمقصارييبذلوناستثناءبدون

هذهتجاوزفيالمساهمةو(19–كوفيد)كورونافيروس

دعمومساندةفيبارزدورالتمريضلخدماتواألزمة،

حيث،لجائحةلهذهالتصديفيبالوزارةالصحيةالكوادر

وبعزماألولىالصفوففيالممرضاتوالممرضينيقف

،اآلخرينحياةإنقاذسبيلفيبحياتهممخاطرينإصرار

فيجدارتهمأثبتواقدو،الجودةعاليةرعايةمقدمين

العملرأسعلىتواجدهمخاللمناألزمةهذهمواجهة

الصحيةالرعايةتقديموالحاالتلمتابعةطويلةلساعات

،قطفذلكعلىالتمريضيةالكوادرعمليقتصرالو،الالزمة

مجالفيبارزا  دورا  لعبتالتمريضيةالكوادرأنحيث

وداخلالمجتمعأفرادجميعالمسالذيالصحيالتثقيف

نموالتوعيةالوقايةبرامجخاللمنالصحيةالمؤسسةخارج

ةإضافراحتهم،علىالسهروالناسمخاوفتبديدوالمرض

يفوبارزهامدورلهاأيضا  التمريضيةفالقياداتذلكالى

الخططتنفيذمتابعةوالبشريةوالماديةالمواردأدارة

ةجاهزيمنالتأكدوالطوارئواألزماتإلدارةاالستراتيجية

وبفاعليةالجائحةهذهلمواجهةالصحيةالمراكزوالمواقع

اجاتاحتيتلبيةخاللمنعاليةجودةذاتصحيةرعايةتقديم
.الصحيةاللوازموالعاملةالقوىمنالمواقعهذه

2020غسطسأ

نشـرة الصحــة األولـيـة 

لدور الصحة األولية عدد خاص 
جائحة الكوروناخالل 

مكتب الوكيل املساعد للصحة األوليةمن نشرة دورية تصدر 

الخدمات التمريضية في الصفوف 

األمامية 

مقسمعبالتنسيقبفعاليةالتمريضقسمساهمقدو

العزلأماكنوتجهيزالطوارئخططبإعدادالعدوىمكافحة

التمريضكوادرجميعشاركتكما،الصحيالحجرو

اتلعمليالميدانيةالزياراتوالفحصمراكزفيبكثافة

يضيالتمرالطاقمجميعتدريبتموقد،العشوائيالفحص

قالطروبهمالمشتبهأوالمصابينمعالتعاملطرقعلى

بمكافحةالمتعلقةاألجهزةواألدواتالستخدامالسليمة

.العدوى

نائيةاالستثواإلجراءاتالصحيةبالمراكزيتعلقفيماأما

ناكوروفيروسمرضلجائحةللتصديإتباعهاتمالتي

مركزكلمدخلعنداستقبالمحطةوضعتم(19-كوفيد)

أومريضأيمعخاللهامنالتعامليتمحيثصحي

إتباعهممنوالتأكدالصحيللمركزالدخولقبلمراجع

واستخداموالقفازالكمامارتداءمنالوقائيةاإلجراءات

وذلكالحرصدرجاتبأقصىمعهمالتعاملويتمالمعقم،

تميكمااآلخرين،وسالمةسالمتهعلىوالمحافظةلوقايته

بالمرضمتعلقةأسئلةعدةوطرحالحرارةدرجةقياس

اجعينالمربقيةعنوعزلهمفيهمالمشتبهمعالتعاملويتم

بعةالمتالوقائيةاالستثنائيةاإلجراءاتحسبوالمرضى

.انتشارهمنوالحدالمرضلهذاللتصدي

الحلوحسنالسيدة وهيبةإعداد

رئيس خدمات التمريض في الصحة األولية
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ةمملكفيالمستجدكورونافايروسجائحةتفشيمنذ

الخدماتإدارةلعبت2020فبرايرمنتصففيالبحرين

يهامنتسببجميعمحوريادورااألوليةالصحةفياإلدارية

الدوليالبحرينمطارمنبدءاالعملمواقعمختلفوفي

للمعارضالدوليالبحرينمركزفيالفحصومركز

عملبالخاصةوالصالةاألعراضذويفحصصالةبقسميه

زويدرأسومحجروالثابتهالمتنقلةالفحصوحدات

للرعايةالدوليالمركزوالميدانيالشاملومستشفى
.الصحية

فيالمساندةوالخدماتاإلداريةالخدماتموظفواوساهم

جهودباألقساممختلفومنفئاتهمبمختلفاألوليةالصحة

فايروسلمكافحةالوطنيةالحملةبدعمكبيرة
Covidكورونا الخدماترئيسمنمباشربإشراف19

فيمجموعةكلعملويتمحوراألولية،بالصحةاإلدارية

:اآلتي

ةاإلداريمجموعةال

اإلشرافعلىعامةبصورةالمواقعإدارييعمليصب

يفاختالفمعوالمراكزالمواقعجميعفيالعملعلىالعام

خاصةعملمتطلباتأوالعملآلليةتبعاالمواقعبعض

:كالتالينفسهبالموقع

لكفيالعملسيروآليةالموقععلىالعاماإلشراف1.

.موقع

بتطبيقملتزمينالعاملينجميعأنمنالـتأكد2.

اللجنةقبلمنالموضوعةواآللياتالخطط

.اتالمستجدآخرحسبكورونالمكافحةالتنسيقية

عجميفيالعاملةاالداريةالبشريةالمواردتوفير3.

وسجالتمواعيدومنسقيمشرفين،)المواقع

.(منظمينصحية،

2020غسطسأ

نشـرة الصحــة األولـيـة 

لدور الصحة األولية عدد خاص 
جائحة الكوروناخالل 

2020أغسطس -السادس نشرة الصحة األولية العدد 

الخدمات اإلدارية تكافح فيروس الكورونا

تياللوجسالدعملتوفيراألطرافمختلفمعالتنسيق.4
:ويشملالمواقعجميعفي

وتأثيثهالعملموقعتجهيز.

بحسوتحديثهاموقعكلفياإلرشاديةاللوحاتوضع
.العملمتطلبات

للعملالالزمةالمعداتتوفير.

العاملينوالموظفينللمرضىالوجباتتوفير.

العمللسيرالالزمةاالتصالأجهزةتوفير.

وغيرهاواألجهزةالتكييف/األثاثصيانة.

.العملموقعوتعقيمنظافةعلىاالشراف5.

.العملمواقعفيالمخازنإدارة6.

Helpالفنيةالمساندةقسممعالتنسيق7. deskعند

.التسجيلأنظمةفيطارئأيحدوث

يفالبصمةجهازبتوفيرواالنصرافالحضورضبط8.

.العملمواقعجميع

الحياتالصتوفيرفيااللكترونيةالحكومةمعالتنسيق9.

عندمعهموالتواصلواعيمجتمعتطبيقلتفعيل
.التطبيقفيخللأيحدوث

محمدعبدهللاخديجةالسيدةاعداد
االداريةالخدماترئيس
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والثابتهالمتنقلةالفحصوحداتإدارة10.

ترتيببالموقعهذافياإلداريالمنسقأواإلدارييقوم

ومكتبالثابتةللوحداتالمواصالتشركةمعالمواصالت

ليةالداخوزارةمعالتنسيقوالمتنقلةللوحداتاألولالنائب

.للوحداتالمرافقةاألمنيةالدورياتلطلب

تاكدللالخارجيةالعملمواقعمنسقيمعالتواصلبيقومكما

جةالحاتقييموالطبيةالطواقملعملاللوجستيةاللوازممن

حسبوالطابعاتوالحواسيبوالمنظمينالمنسقينألعداد

.اليوميةالعملخطة

ةالتنظيميلمجموعةا

هولةوسالعملانسيابيةفيمهمادوراالتنظيميالجانبيلعب

ينالمنظمعلىويشرفوالعميلالموظفرضاوتعزيزانجازه

الفريقيتكونو.المواقعومشرفيإدارييمباشربشكل

اإلداريةالخدماتأقساممختلفمنموظفينمنالتنظيمي

الجالعالمختبر،قسماالجتماعي،البحثالصحية،كالسجالت

منظمينالعملويتركز.للمتطوعينإضافةالصيدليةالطبيعي،
:التاليفي

العامالتنظيم1.

وقعلمالفحصطالبياوالمسافرينوخروجدخولتنظيم

طالبي/المسافرينعلىالوجباتتوزيعيتمكما.الفحص

.الفحص

نالمنظمويتولىسبقلماإضافةزويدرأسمحجرفي

تاألدواوتوزيعوتجهيزالغرفعلىالمخالطينتوزيع

.عليهمالصحية

األساوروتثبيتواعيمجتمعتطبيقفعيلت.2

األساوروثبيتBeAwareواعيمجتمعتطبيقتفعيليتم

مطارفيالفحصمركزفيالمنزليالعزلاجراءاتوشرح

الشاملمستشفىفيوالقادمينلجميعالدوليالبحرين

ضللمعارالدوليالبحرينمركزفيالفحصومركزالميداني

كلفيمعينةتصنيفاتحسب(والوحداتاألعراضصالة)

.موقع

2020غسطسأ

نشـرة الصحــة األولـيـة 

لدور الصحة األولية عدد خاص 
جائحة الكوروناخالل 

نشرة دورية تصدر من مكتب الوكيل املساعد للصحة األولية

الصحيةوالسجالتالمواعيدفريق

يجادإفيالصحيةوالسجالتالمواعيدفريقمهامتتركز
Iنظامباستخدامموقعلكلالمناسبالتسجيلنظام

Sehaمواقعفيالعملأهدافعلىاالطالعبعد

حدهعلىموقعكلفيالعملوآليةأوالحجرالفحص

تباالحصائياالمعنيينوتزويد.اإلدارةمعبالتشاور

بعضاستحداثعلىللعملإضافةاليومية،والتقارير

فينيااللكتروالتحوللمواكبةالتسجيلنظامفيالخدمات
:كالتاليكوروناجائحةفترةفيالخدماتتقديم

والعمللنظامالمناسبةاآلليةوضععلىالعمل1.

رافبإشوتحديثهاتقييمهاعلىوالعملالتسجيل

.اإلداريةالخدماترئيس

الفحصطالبي/المسافرينمواعيدوحجزتسجيل2.
صحةأيالتسجيلنظامفي

الخدمات اإلدارية تكافح فيروس الكورونا
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باعدالتفيهاينصحالتيالفترةهذهفيالسيماالصحية

حيثالفايروسانتشارلمنعاحترازيكإجراءاالجتماعي

عنالواالتصااللكترونيةالخدماتعلىللتركيزالناساتجه

مركزموظفيبهايقومالتيالمهامأبرزومايليبعد،

:االتصال

Teleفيبعدعنالتطبيبعياداتتنسيق1.
Consultation Centerالمرضىتسجيلو

.المسائيةوالصباحيةللفترتين

فيهمالذين444منالمحولينالمرضىتسجيل2.
.بعدعنالتطببلعياداتالصحيالحجر

المزمنةاألمراضعيادةمرضىتسجيلوتوجيه3.

علىالرداوللمركزالتوجهمنيتمكنونالالذين

عياداتالىالمراكزأطباءمنالهاتفيةالمكالمات
.بعدعنالتطبب

يتمالتيالمراجعينوالمرضىمواعيدمنالتأكد4.

المراكزبعداوالسلمانيةمجمعقبلمنحجزها
.الطبيبمكالمةمناألنتهاء

حيانا  أوللمرضىإلكترونيا  األدويةطلبطريقةشرح5.
.السنكبارخصوصا  وللبعضبطلبهاالقيام

2020غسطسأ

نشـرة الصحــة األولـيـة 

لدور الصحة األولية عدد خاص 
جائحة الكوروناخالل 

2020أغسطس -السادس نشرة الصحة األولية العدد 

يفالصحيةوالسجالتالمواعيدمنسقيمعالمتابعة3.

العملمواقعمختلف

إدارةفيالمعنيينمعوالمتابعةالالزمةاالحتياجاترفع4.

عموقلكلالمناسبالنظاملبرمجةوالتخطيطالمعلومات

وطلبعليهاوالمتفقالمقترحةالعملآليةوحسب
.المجدولةاليوميةوالتقاريراالحصائيات

فيوالطابعاتاآلليالحاسبأجهزةطلباتتوفيرمتابعة5.
.المختلفةالعملمواقع

علجميالتسجيللنظامالدخولصالحياتإعطاءمتابعة6.
.المواقعفيالعاملينالمنسقين

ياتاالحصائعلىوالتدقيقواالحصائياتالتقاريرعمل7.
.يوميبشكلالمواقعجميعفي

.المستحدثةالعياداتبرمجة8.

للفترتين%50لـااللكترونيةالمواعيدنسبةرفع9.

حضورالعنداالنتظاروقتلتقليلوالمسائيةالصباحية

.طوالتخطيالمعلوماتإدارةقسممعبالتعاونالشخصي

80007000المواعيدلحجزاالتصالمركز

خاللهاما  دوراالمواعيدلحجزاالتصالمركزموظفويلعب

األماميةالصفوففيهممنعنأهميةاليقلكوروناجائحة
خدماتللالوصوللتسهيلهامةقناةاالتصالمركزيعتبرحيث

الخدمات اإلدارية تكافح فيروس الكورونا
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الوحدات المتنقلة

2020غسطسأ

نشـرة الصحــة األولـيـة 

لدور الصحة األولية عدد خاص 
الكوروناخالل جائحة 

أجورعمرانتغريدالدكتورةإعداد
والثانويةاألوليةالصحةفياالسنانخدماترئيس

روسفيانتشارمنللحدالمتبعةاالستراتيجيةالخططضمن

يلبتشغالبحرينبمملكةالصحةوزارةقامت19كوفيدكورونا

بيةالطالمعاييراحدثوفقالمجهزةللفحصالمتنقلةالوحدات

تبزيارامؤهلومدربفنيوطبيكادريقومحيثالمعتمدة،

والبياناتاخذوعشوائيةمخبريةفحوصاتعملوميدانية

الةوالعمالمقيمينوللمواطنينالصحيةالمعلوماتتسجيل

و،السكانياالكتظاظذاتالبحرينمناطقبعضفيالوافدة

رصدفيالمساعدةبهدفذلكواألسواقوالمجمعات

العمالةوالمقيمينوالمواطنينتزويدوانتشارهقبلالفيروس

ة،التوعويواإلرشاداتالتعليماتبكافةفحصهميتمالذين

يرالتدابواالحترازيةاإلجراءاتاتباعضرورةعلىوالتأكيد

التباعدتدابيرواالختالطتجنبفيالمتمثلةالوقائية

.باستمرارااليديغسلواالجتماعي

حجمحسبوحدة25-10بينالوحداتعددتراوحوقد

الفحوصاتهذهوازدادتيوملكلجمعهاالمطلوبالعينة

فيوساهمتيومياعينة2300الىوصلتحتىبالتدريج

كماللفحصيتوجهوالمالذيناألشخاصالىالوصول

.االعراضعليهاتظهرالالتيالحاالتعنالكشفواستطاعت

الفحوصاتهذهإتمامفيالصحةوزارةتبذلهامكثفةجهود

تيالالمدنيللدفاعالعامةواإلدارةالداخليةوزارةمعبالتعاون

الزياراتوأماكنالمناطق،وتعقيمتطهيرفيتتسارع

.الجميعوسالمةصحةعلىحفاظاوذلكالميدانية،

درتهاومقكفاءتهاأثبتتالبحرينفريقمنالطبيةالكوادرإن

كافةبتطبيق،(19كوفيد)الكورونافيروسمعالتعاطيعلى

روسللفيللتصديالوقائيةوالتدابيراالحترازيةاإلجراءات

المخلصةالجهودتلككافةونشكرانتشاره،منوالحد

.والمقيمينالمواطنينوسالمةصحةيحفظبماوتعاونها

نشرة دورية تصدر من مكتب الوكيل املساعد للصحة األولية
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2020غسطسأ

نشـرة الصحــة األولـيـة 

لدور الصحة األولية عدد خاص 
جائحة الكوروناخالل 

البحرينمملكةفيالمراكزأهممنالمعارضمركزيعتبر

والمقيمينالمواطنينيخدمانهحيث19كوفيدعنللفحص
.بالمرضلمصابينمخالطينأوأعراضلديهمممن

الىالمكانينقسمو,2020مارس26فيالمركزافتتاحتم

.المركباتفحصالىباإلضافةللفحصرئيسيةقاعات4

ارضالمعمركزفيرئيسيدوراألوليةالصحيةالرعايةتلعب

منبطاقم((أعراضلديهمنفحص))3قاعةتشغيليتمحيث

تممرضامنمؤهالتبممرضاتيبدأبالكامل،األوليةالرعاية

اتذالحاالتتوجيهليتمالحاالتلتصنيفالصحيةالمراكز

بصورةالمعالجةغرفةالىوالشديدةالمتوسطةاألعراض

الطوارئقسمالىالحاالتونقلالالزمالعالجلتلقيعاجلة

،((سلمانيةالمستشفى/العسكريالمستشفى))بالمستشفيات

الذينالتسجيل،قسمالىتوجيههافيتمالبسيطةالحاالتأما

المعلوماتنظامفيالحالتوتسجيلبتحديثيقومون

لجمعاألطباءالىالشخصيتوجهثمومن.اإللكتروني

المعلومات

2020أغسطس -السادس نشرة الصحة األولية العدد 

التحوميرزاالدكتورة منىاعداد

نائب رئيس الخدمات الطبية

المعارضقاعة األعراض بمركز 

والمعلوماتالنصحتقديموكذلك.العيناتوأخذوالفحص

دتزاي.االجتماعيالتباعدوأهميةالمنزليالعزلعنالالزمة

ددالعكانحيثالقاعةفياستقبالهايتمالتيالحاالتعدد

فيحالة27297وبلغ535مارسشهرخاللللحاالتالكلي

.يونيةشهر

مريضاليبقىالمنزليللعزلمناسبةغرفةتوفرعدمحالفي

يهافليبقىتهيئتهاتمالمعرضفيخاصةفرديةغرففي

الىنقلهيتمثمومنالفحصنتيجةظهورحينالىالشخص

ميت.المخالطينأوللمصابينسواءللعزلالمناسبالمكان

فريقلقبمنيوميبشكلللعزلالخاصةوالغرفالقاعةتعقيم

يتألف.األوليةالصحيةبالرعايةالخاصالعدوىمكافحة

منطبيب30من(اعراضلديهمن)3بقاعةالعاملالفريق

موظفيمن25ووممرضةممرض45,العائلةأطباء

ةالمهمأداءفييساندهم.المسجلةالحاالتبحسبالسجالت

التنظيممجالفيالمتطوعينمن30يقاربمابهمالمنوطة

.العيناتوجمعواعيمجتمعبرنامجوتحميل
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ةجائحاتجاهووقائيةاحترازيةتغيراتمنالعالمشهدهمامع
والزالتكانتالجديد،العامبدايةمنذ(19–كوفيد)كرونا

زمةاالهذهاحتواءفيسباقةالرشيدةبقيادتهاالبحرينمملكة

فذامنفهدالملكجسرويعدالبحرين،مملكةسالمةعلىحفاظا

فهدالملكسرجعيادةافتتاحتمفالشقيقتينالمملكتينبينحيويا

-كوفيدفيروسانتشارمنللحد2020فبرايرشهرأواخرفي

اإلجراءاتوالتدابيرالوقائيةكافةاتخاذخاللمن19

والجائحهلهذاالتصديالسبللتعزيزالزمهلااإلحترازية

وناالكربمرضإصابتهامنللتحققالحاالتفحصوهامكافحت

فهدالملكجسرعبرالبحرينالىللقادمين(19-كوفيد)
.الجميعسالمةعلىحفاظامقيميناومواطنينسوآءا

لخططوفقاالبحرينفريقمنضالطبيةالطواقمتعمل

العيادةلتعموالتعليماتاالرشاداتبتطبيقوااللتزاماستراتجية
واجراءالمسافرينمنالعيناتبأخذتقوموالساعة،مدارعلى

2020غسطسأ

نشـرة الصحــة األولـيـة 

لدور الصحة األولية عدد خاص 
جائحة الكوروناخالل 

نشرة دورية تصدر من مكتب الوكيل املساعد للصحة األولية

المحمدبرزيسونياالدكتورةاعداد
الخامسةالصحيةالمنطفةرئيسة

عيادة جسر الملك فهد

والمؤسسةالشرطةرجالمعبتعاونلهمالالزمةالفحوصات

700يقاربماالعيادةوتعاين.فهدالملكلجسرالعامة

والهيئاتالجنسياتمختلفمنبالشهرشخص900الى

ربجسوالعاملينوالجماركالشرطةوموظفوالدبلوماسية،
.فهدالملك

رجاللقبمنالمسافراصطحابفيتمالعملألليةبالنسبةاما

المعلوماتاخذيتمثمالعيادةالىالجسرمديريةامن

واعيمجتمعبرنامجوتحميلكرونابفيروسالمختصة

واالجراءاتالمنزليبالعزلالمتعلقةاالرشاداتواعطائهم

ينة،العاخذوأخيراالمتبعةالبوتوكوالتبحسباالحترازية

ةلتحوييتمفشديدةبأعراضمصاباالمسافركانإذااما
.العالجيةالبروتوكوالتحسببللطوارئ
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المختبرخدمات 

2020غسطسأ

نشـرة الصحــة األولـيـة 

لدور الصحة األولية عدد خاص 

خالل جائحة الكورونا

فيا  هامومحوريا  دورا  األوليةالصحةفيالمختبرقسميلعب

مالقسحرصمنانطالقاالمستجد،كورونافيروسجائحةظل

تبرالمخقسمانضمالجائحةظلفيوالمواطنينالوطنخدمةعلى

حيثكورونافيروسلمكافحةالوطنيةالحملةفيللمشاركة

تغطيةبالمشاركةفيتخصصاتهمباختالفالقسمموظفييقوم

خيمةالمعارض،مركزفيالكورونالفيروسالفحصمراكز

.ارالمطومختبرالعامةالصحةومختبرالمتنقلةالوحداتالمطار،

ليالدوالمعارضمركزفيفيحيويدورالمختبرقسمويلعب

SDUالعيناتاستقبالوحدةتوجدحيث (Samples

Distribution Unit)عينة6000حواليتستقبلوالتي

برنامجفيتسجيلهاوالعيناتتجهيزيتمحيثالواحد،اليومفي

والعامة،الصحةمختبرأوالمطارلمختبرإلرسالهاصحةاآلي

عتسريوالجهازفيالعيناتإدخالعمليةتسهيللضمانذلك

.النتائجظهورعملية

لبذكر،ماعلىاألوليةالصحةفيالمختبرقسميقتصرولم

اكورونفيروسلمكافحةالوطنيةالحملةتوصياتمنانطالقا

حصفمشروعفيالبحريندفاعقوةمختبرمعبالتعاونقامت

لدىالمناعةنسبةلقياسكورونالفيروسالمضادةاألجسام

فيالدمعيناتسحبخاللمناألصحاءوالمرضىمنالمتعافين

عنيفوقماسحبتمحيث.األوليةالصحةمختبراتجميع

المركزياالتصالمركزانشاءتمكما.اليومحتىعينة6600

مشاركةالنسبةلزيادةالمتعافينمعللتواصلالنعيممختبرفي

فينالمتعامعبالتواصلاالتصالمركزيقوماذ.الدراسةهذهفي

الجراءلتوجيههم(اليومفيمكالمة350بمعدل)يوميبشكل

جميعمنعزموبمثابرةذلككلتم.المضادةاألجسامفحص

زالماوالجائحة،لهذهحدوضعألجلالمختبرقسمموظفي

هوروظالعيناتتلقيلتسهيلالقطاعاتكلفيمتواصلالعمل
.ممكنوقتأسرعفيالنتائج

ةالسريريالتجربةفيبالعملمؤخراالمختبرقسمشارككما

بيقتطخاللمنالبحرينفيالمعارضمركزفيالكوروناللقاح
.واالنسانيةالمهمةالدراسةلهذهالمخبريةالبروتوكوالت

2020أغسطس -السادس نشرة الصحة األولية العدد 

العلويمجيدبتولالسيدةاعداد

األوليةالصحةفيالمختبراترئيسبأعمالقائم
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يفاالجتماعيةالخدماتقسمفيالعاملوندأب

م2000أغسطس1فيتأسيسهمنذاألوليةالصحة

االجتماعيوالدعماألسرياالرشادخدماتتقديمعلى

يوالتالصحية،المراكزعلىالمترددةالحاالتلمختلف

كيفهاتعلىتؤثرونفسيةاجتماعيةمشكالتمنتعاني

الصحةمنظمةتعريفمنانطالق اوذلكااليجابي،

ابدني  السالمةاكتمالمنحالةبأنهاللصحةالعالمية
.زالعجأوالمرضانعداممجّردالواجتماعي ا،وعقلي ا

فيروسجائحةظلفيالدورهذاواستمر

المشكالتكافةمعالتعاملتمحيثالمستجدكورونا

مختلفمنالمحولينللمرضىوالنفسيةاالجتماعية

فيذلتنالالزمةالمتابعاتوإجراءالصحي،المركزأقسام

كافةمعوالتنسيقلهم،الموضوعةالعالجيةالخطط

حلفيبالمساهمةالمعنيةواألهليةالرسميةالجهات
.مشكالتهم

راكزالمفياالجتماعيونالباحثوناستقبلوقد

ةواالجتماعيالنفسيةالمشكالتمنالعديدالصحية
يةالنفسالضغوطعنالناجمالتكيفبسوءالمرتبطة

2020غسطسأ

نشـرة الصحــة األولـيـة 

لدور الصحة األولية عدد خاص 
جائحة الكوروناخالل 

نشرة دورية تصدر من مكتب الوكيل املساعد للصحة األولية

الخدمات االجتماعية

خدماتتقديموتمكورونالفايروسالمصاحبةواالجتماعية

.لهمواالجتماعياألسرياالرشاد

ألهميةوتكريس اذكره،سبقلماوباإلضافة

األزماتفتراتفيوالنفسيةاالجتماعيةالخدمات

فيةللمشاركالمقترحاتمنبالعديدالقسمتقدموالطوارئ،

علىوعملكورونالفايروسللتصديالمبذولةالجهود
.تنفيذها

المتطوعالطبيالطاقممعالتواصلأولهافكان

منتوجيهبكورونا،فايروسمواجهةحملةفيللعمل

رالشكتقديمتماألوليةللصحةالمساعدالوكيلسعادة

والصعوباتظروفهمومناقشةلهمالمعنويوالدعم

اجبهملوتأديتهمأثناءتواجههمالتيوالنفسيةاالجتماعية

فوفالصفيالعاملينكافةمعالتواصلتموبذلكالنبيل،

.األوليةللصحةالتابعالطبيالفريقمناألمامية

صفوفهم،فياإلصاباتبعضظهرتوعندما

والمساعدةوالمساندةالدعمتقديممنبهبدأناماأكملنا
عنالناجمةوالنفسيةاالجتماعيةالمشكالتحلعلى

النعيميعبدالرحمنعائشةالسيدةاعداد
األوليةالصحةفياالجتماعيةالخدماتقسمرئيس
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الخدمات االجتماعية

2020غسطسأ

نشـرة الصحــة األولـيـة 

لدور الصحة األولية عدد خاص 
الكوروناحةئجاخالل 

اتردنوالتيالمصابةالحاالتمعالتواصلخاللمناالصابة،

اهنبالذكرالجديرومندوري،بشكلبأسماءهممحدثةقوائم

والذيالعملفيوالتفانيالمحدودغيرالعطاءإلىاالشارة

ينالذالطبيالفريقمنمعهمالتواصلتمممنالكثيرأظهره

يةالنفسقوتهمعلىيؤكدونكانواحيثلإلصابة،تعرضوا

دورهملممارسةسيعودونأنهموتأكيدهمللمرضوتحديهم

عدبللعملمنهمالعديدعودةشهدناوقدالشفاء،بعدالنبيل

.شفاءهم

عالمواقمختلففياالجتماعيونالباحثونعملكما

سفايروانتشاربمواجهةوالمعنيةاألوليةللصحةالتابعة

تطوعيةخدماتتقديمخاللمنسواءالمستجدكورونا

لخالمنوذلكونفسية،اجتماعيةخدماتأوداعمةتنسيقية

مركزأوالدوليالبحرينمطارفيالقادمينمععملهم

.المعارض

التيالحاالتمنالعديدمعالتعاملفيساهمواكما

تكنلميالتتلكسواء  الطبيالفريقمعالتعاونترفضكانت

لالدخوترفضالتيأوالعيناتأخذمواعيدبحضورتلتزم

دةوالمسانالدعمبتقديموذلكالعالج،لتلقيالشامللمركز

وائقوالعالمشكالتومناقشةللمرضىواالجتماعيةالنفسية

الطبيةالخطةمعتجاوبهموعدمرفضهموراءتكمنالتي

االرفضكانماوغالب الهم،الموضوعة قلةعنناجم 

وفبالظرمرتبطةصعوباتأوالتوقعاتاختالفأوالمعلومات

من%80عنمايزيدإقناععلىالعملتموقداالجتماعية،

الحاجةدونالموضوعة،العالجيةالخطةبقبولالحاالت

.جيةالعالالخطةقبولعلىلحضهمالقانونياالجراءلتفعيل

عطائهمفياالجتماعيونالباحثونويستمرهذا

مناألماميةالصفوففيالعاملالطبيالفريقمنكجزء

الدعموتقديمالصحية،المراكزكافةفيتواجدهمخالل
لمنواالجتماعيةالنفسيةوالمساندة

اتلالجراءالتكيفيالوعي)حولاستطالعيةدراسة

(روناوكفايروسانتشارمنللحداالحترازية

قطريعنأوالصحيالمركزإلىبالحضورسواءايحتاجها

.الهاتفيالتواصل

الوعي)حولاستطالعيةدراسةتنفيذتمكما

سفايروانتشارمنللحداالحترازيةلالجراءاتالتكيفي

،(مايو2ـإبريل24)الفترةفيالجائحةبدايةمع،(كرونا

دأفرالدىالممارسةاالحترازيةاالجراءاتأكثرأنوتبين

يناآلخرمنالجسديواالقترابالمصافحةتجنبهيالعينة

ليمثماوهوللضرورةإالمغادرتهوتجنببالمنزلوالبقاء

ثانية20لمدةبانتظاماليدينغسلثمومن،(71%)

،(%61)واالجتماعيةالعائليةالزياراتتجنب،(62%)

.(%60)اآلخرينوبينبينهمسافةترك

يفيعتمدونالعينةأفرادأناالستطالعبينكما

ابعةومتكورونابفايروسالمرتبطةالمعلوماتعلىالحصول

المحليةالرسميةاإلعالمقنواتمنانتشارهمستجدات

في،(%49)بنسبةاالجتماعيالتواصلوقنواتوالعالمية

الصحةوزارةمنشوراتمتابعةمنهم(%49)فضلحين

كانواالعينةأفرادمن(%45)أنواتضحالبحرينية،

االجتماعيالتواصلقنواتعلىمعلوماتهمفييعتمدون

عنهاكشفتالتيالهامةالمحاورمنللعديدإضافة،عامة

ذكرواالمشاركينمن(%71)أنمنهاكانوالتيالدراسة،

الكوارثأثناءاالجتماعياالخصائيبدورعلمعلىأنهم

علىالحصولفيرغبتهمنهم(%13)وسجلواألزمات،

ا  جميعبهماالتصالوتمواالجتماعي،النفسيالدعمخدمة

ا،(45)المستفيدينعددبلغحيث لهموقُِدمتشخص 
.الالزمةوالنفسيةاالجتماعيةالمساعدة

2020أغسطس -السادس نشرة الصحة األولية العدد 
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2020غسطسأ

نشـرة الصحــة األولـيـة 

لدور الصحة األولية عدد خاص 
جائحة الكوروناخالل 

منللحدالمبذولةاالحترازيةالوطنيةالجهودمعتماشيا  
لصحةوتعزيزا  ،COVID-19الكورونافيروسانتشار

دلةالصيقسمقامالبحرينمملكةفيالمقيمينوالمواطنين

توصيلخدمةتدشينخاللمنالفترةهذهفيبارزبدور

صحةللالتابعةالصحيةالمراكزصيدلياتمنللمنازلاألدوية

منالحدوالوقايةتعزيزإلىتهدفوالتيمجانااألولية

الصحيةالمراكزعلىترددهموتقليلالمرضىاكتظاظ

أكثرضمنيندرجونحيثالمزمنة،األمراضذويوخصوصا

تهمصحعلىوحفاظابالعدوىلإلصابةعرضةالمجتمعفئات

امتهمإقمحلالىالشهريةأدويتهمتوصيليتمحيثوسالمتهم

أليأنفسهموتعريضالستالمهاالذهابعناءتكبدهمدون

.للعدوىفرصة

الوصفاتصرففيالكفاءةزيادةعلىالخدمةهذهتعمل

ترددلوتقليالصيدليات،فياالنتظاروقتوتقليصالطبية،

جانامتوفيرهاتمحيثالعالجعلىالحصولوتسهيلالمرضى

نالمكفوليوالمقيمينالمواطنينمنالمجتمعفئاتلجميع
.الصحةوزارةفيبالعالج

األمراضمرضىهمالخدمةمنالمستفيدةالفئاتتعد

يفالمتواجدينوالمرضىبعد،عنالتطبيبمرضىالمزمنة،

الوصفاتالخدمةهذهوتشملالمنزلياالحترازيالحجر

توصفاالىباإلضافةالصحيةالمراكزمنالصادرةالطبية

تثنىويسالصحيةالمراكزخاللمنللصرفالمحولةالسلمانية

.ابةللرقالخاضعةاألدويةعلىتحتويالتيالوصفاتذلكمن

نمالتسجيلطريقعنللمنازلاألدويةتوصيلخدمةوتتم

لطبيةاالوصفاتتوصيللخدمةالمحددااللكترونيالرابطخالل

الصحةلوزارةااللكترونيالموقععلىالصحيةالمراكزمن

تهاءانمنأيامخمسةقبلالمريضبهايقومبسيطةوبخطوات

حتىتوصيلعنوانأيتحديديمكنكمالديهالمتوفرةأدويته

ونيةااللكترالحكومةفيالمسجلالعنوانعنمختلفا  كانلو
.الدواءاستالمعندالشخصيةالبطاقةابرازويشترط

نشرة دورية تصدر من مكتب الوكيل املساعد للصحة األولية

لمساعدةالتقديمالصيدلةقسممعللتواصلرقمتوفيرتمكما

.المراجعينقبلمناستفساراتأيعلىوالرد

خدمةطلبآليةعلىالمتطوعينمنعددتدريبتمكذلك

وعملةالخدمتلكلتفعيلوتوجيههمالمرضىإلرشادالتوصيل

يجدمناوالسنكبارفئاتمنوخصوصالهمالطلب

تلكلتفعيعلىوتشجعيهمالرابطعلىالدخولفيالصعوبة

منمباشراشرافتحتوذلكالقادمةالمراتفيالخدمة
.المتواجدينالصيادلة

المنيزلصالحوجدانالسيدةإعداد
األوليةالصحةفيالصيدلةقسمرئيس

خدمة توصيل األدوية للمنازل
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اتخذت,(19كوفيد)كورونالفيروسالعالمياالنتشارظلفي

هووكماوكماالبحرينمملكةفيالصحيةالقطاعاتجميع

ووقائيةاحترازيةإجراءات،العالمانحاءجميعفيالحال

ةالصحيالمؤسساتداخلالعدوىفرصتقليلمنهاالغرض

مجموعةبتطبيقاألوليةبالصحةالطبيعيالعالجقسمقاموقد

جالعالاقسامداخلالعدوىفرصتقليلأجلمناإلجراءاتمن

االجراءاتهذهمراجعةيتمحيثالصحيةبالمراكزالطبيعي

المحليةالتوصياتوحسبالوضعمستجداتحسبدوريا

واالتحادالعالميةالصحةمنظمةمنالصادرةوالعالمية

.الطبيعيللعالجالعالمي

منةآمسافةعلىوالحفاظالمرضىبينللتباعدإجراءات•

امإلزمعالعالجتقديمأثناءواألخصائيالمريضبين
(PPE)الشخصيةالحمايةمستلزماتبلبساألخصائي

فيالمستخدمةواألجهزةلألدواتالمستمروالتعقيم

.العالج

فيسببا  تكونانممكنالتيالعالجاتبعضوقف•

لداخكورونافيروسانتشاربدايةومع.العدوىإنشاء

الصحةبوزارةاألوليةالصحةوجهتالبحرينمملكة

راتهمزيامنالتقليلإلىالصحيةالمراكزعلىالمترددين

باقيوصحةصحتهمعلىحرصاللضرورةوجعلها

المرضىأعدادفيانخفاضذلكصاحبوقدالمراجعين

بريعتالالذينالطبيعيالعالجأقسامفيالمراجعين

لتلقيالحضورعليهمتحتمضرورةالصحيوضعهم

.الطبيعيالعالججلسات

المرئياالتصالعبرالطبيعيالعالجخدمةاستحداث•
الذينللمرضى(Tele-Physio)عليهأطلقماوهو

وضهميتطلبوالبعدعنمعهمالمتابعةباإلمكان

مقسرسالةمعيتماشىوهذاللقسمالحضورالصحي

جعالخدماتتوفير)إلىتهدفوالتيالطبيعيالعالج

.(احتياجاتهمحسبللمرضىالوصولسهلةطبيعي

2020غسطسأ

نشـرة الصحــة األولـيـة 

لدور الصحة األولية عدد خاص 
جائحة الكوروناخالل 

2020أغسطس -السادس نشرة الصحة األولية العدد 

خدمات العالج الطبيعي

عبدهللا عبدالكريماعداد السيدة جهينة 

رئيس قسم العالج الطبيعي في الصحة األولية

ئلوسااستخدامخاللمنالطبيعيالعالجخدماتتقديمان

تجربتهاتمالتيالعالجيةاالستراتيجياتمنهوالتكنولوجيا

عشرعلىيزيدمامنذالدولمنعددفيواعتمادها

نيجدوالذينالمرضىمعفعاليتهاأثبتتوقدسنوات

زيدتأنهاكماالطبيعيالعالجمراكزإلىالذهابفيصعوبة

تبريعوالذيالمنزليالعالجيللبرنامجالمريضإتباعمن

يفاستخدامتنامىوقدالطبيعيالعالجفياألهمالجزء

.عالمياالخدمةهذهكوروناجائحةانتشارظل

فيمثلتتوالتعليماتللتمارينإلكترونيةنسخإعدادتمكما

يتمبالصورمدعمةومنشوراتتوضيحيةفيديوهات

مزودةأنهاكما,آبالواتسخدمةعبرللمريضإرسالها
QR)خاصةبشفرة Code)يقومأنللمريضممكنبحيث

فظهاحويتمالشخصيهاتفهطريقعنالشفرةهذهبمسح

يتمماك.وقتأيفيإليهاالرجوعيستطيعلكيالهاتففي

تقبالواسآرائهمالستطالعللمرضىبسيطاستبيانارسال

الجديدةالخدمةتحسينأجلمنواقتراحاتهممالحظاتهم
.المرضىاستحسانالقتوالتي
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الرعايةفيمهماأساساتعدومكافحتهاالعدوىمنالوقايةإن

اإلحترازيةاإلجراءاتكافةاتخاذيتمحيثللجميع،الصحية

يةوالمحلالعالميةالتوصياتحسبالالزمةالوقائيةوالتدابير

عدوىالمنللوقايةمتكاملةاستراتيجيةتنفيذخاللمنالمعتمدة
.الصحيةالمنشاةداخلانتشارهامنوالحد

مانضإلىتسعىالتيالبرامجمنعددتفعيلخاللمنذلكيأتي

لالعمبيئةفيومكافحتهاالعدوىمنالوقايةمعاييرتطبيق
:وأهمهاالصحية

الصحيينالعاملينلجميعاليديننظافةمفهومترسيخ

دةوالمتردالمختلفةالمجتمعوفئاتوالمراجعينوالمرضى

عادةيناليدنظافةثقافةتكونبحيثالصحيةالمنشئاتعلى

لاجمنالمجتمعأفرادمنفردكليتحملهاومسؤوليةعملية

ةالبنياليديننظافةتمثلحيثالعدوى،انتشارمنالحد

بالماءاليدينغسلخاللمنالعدوىمنللوقايةالتحتية

الكحوليةالمحاليلاستخدامأوأساسيكخياروالصابون
.اليدينآخرلنظافةكخيارلليدينالمطهرة

ميائيةوالكيالمعديةالطبيةالنفاياتتصنيفعلىالتدقيق
.منهاللتخلصالصحيحةوالطرقواإلعتيادية

المتنوعةالصحيةواإلرشاداتالتوعويةالنشراتتوزيع

عجميفيلغاتوبعدةكورونافيروسمنالوقايةطرقحول
.الصحيةالمراكز

اكدوالتالصحيةبالمراكزالموجودةالعزلغرفعلىالتدقيق

المصابةالحاالتلعزلالمطلوبةلإلشتراطاتاتباعهامن
.أوالمشتبه

-يةالشخصالوقايةمعداتبلبسالصحيينالعاملينالتزام

بلبسوالمرضىالمراجعينجميعالتزاموكذلكالالزمة

اإلنفلونزامحطاتجميعفيالحرارةدرجةوقياسالكمام
.العدوىانتقالمنالجميعوسالمةصحةعلىحفاظا

2020غسطسأ

نشـرة الصحــة األولـيـة 

لدور الصحة األولية عدد خاص 
جائحة الكوروناخالل 

الالزمةالتطعيماتبأخذالصحيينالعاملينتقيدمتابعة

وىللعدالتعرضمنالحمايةمنقدرأعلىتوفروالتي

.الصحيةبالمراكزالعدوىمكافحةممرضيخاللمن

والتعقيموالتطهيرالتنظيفأمورعلىالتدقيق

لدىالمعتمدةبالموادواألسطحلألرضياتالمستمر

الصحةوزارة

التباعدبأهميةالجميعوعيضرورةعلىالتأكيد

المنشاةداخلالعدوىمنالوقايةفياالجتماعي

بيناآلمنةالمسافةتكونبحيثوخارجهاالصحية
.االشخاص

نشرة دورية تصدر من مكتب الوكيل املساعد للصحة األولية

العدوى في الصحة األوليةمكافحة 

الدقاقعباسطه السيد اعداد
منسق مكافحة العدوى في الصحة األولية
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زةمتميصحيةخدماتبمستوىالبحرينمملكةتتمتع

أفضلوفقالمملكةمناطقلجميعشاملةوتغطية

،المتاحةوالموارداإلمكاناتضمنالعالميةالممارسات

لفيروسللتصديالصادرةالتوجيهاتعلى  وبناء

قائيةالووالتدابيراالحترازيةاالجراءاتلتعزيزكورونا

المترددينوسالمةصحةعلىالحفاظمواصلةأجلمن

اتباعتماإلطارهذاوفيالصحيةالمراكزعلى

:التاليةاإلجراءات

:المسؤوليةروحعلىحثال1.

بروحالتحليإلىالموظفينجميععلىالتأكيد

الجهاتعنالصادرةبالتعليماتوااللتزامالمسؤولية

فيالتهاونوعدمبهاوتقيدهمالمختصة

.عالجميوسالمةالعامةللمصلحةتحقيقا  تطبيقها

الدوريوالفحصالشخصيةالحمايةأدواتواستخدام

سالمتصحهعليللمحافظهوذلكالطبيللطاقم

ىالمرضتوجيهمتكما.الصحيةالمراكزالطبيهالكوادر

ندعوالحضور,للضرورةاالالصحيالمركززيارةبعدم

واالطفالالمرافقيناصطحابوعدمالمحددالموعد

قاعةفيالجلوسعنداالجتماعيالتباعدواتباع
.االنتظار

Fluانفلونزامحطة.2 Station:

الحرارةدرجاتعنالكشفإلجراءاتآليةوضعتم

تلقيلقبالصحيةالمراكزمرتاديلجميعاليدينوتعقيم

لهمالصحيةالحالةتقييمخاللمنالصحيةالخدمات

رةاستماالمريضوإعطاءللمركزالرئيسيالمدخلعند

رازهاإبمنهسيطلبوالتيبهالخاصةالتقييمملصقأو
.بالمركزصحيةخدمةأيتلقيقبل

Fluاالنفلونزاعيادة.3 Clinic:

يتمحيث.يوميبشكلاالنفلونزاعيادةتخصيصتم

أعراضعليهمتظهرالتيالمرضىجميعتسجيل

قديموتالحالةمباشرةيتمحيثالعيادةعلىاألنفلونزا
.األطباءقبلمنلهمالالزمةالرعاية

2020غسطسأ

نشـرة الصحــة األولـيـة 

لدور الصحة األولية عدد خاص 
جائحة الكوروناخالل 

-Teleالمنزليللعزلالمتابعةمواعيد4.

Home Isolation:
عةالخاضللحاالتخصصتالتيالجديدةالخدمةتطبيقتم

ةالصحيالمراكزأطباءقبلمنومباشرتهاالمنزليللحجر

للمرضىالدوريالهاتفيباإلتصالالطبيبيقومحيث

زماالعملثمومنمنهايعانيالتياألعراضشدةوتصنيف

الخدماتتلقيللمريضيتيحممااألرشاديالدليلحسب

يتمحتىوذلكالمنزلمنللخروجالحاجةودونالعالجية

.المنزليالحجرمناألنتهاء

اصابتهمالمشتبهالحاالتمعالتعاملآلية5.

:كورونابفيروس

وخصوصاالصحيبالمراكزالعاملينجميعاطالعتم

المشتبهالحاالتمعالتعاملآليةعلىاالنفلونزابمحطة

وضرورةالمؤكدةالحاالتأوكورونابفيروسبإصابتها

عرالذإلثارةالحاجةدونعليهاالمنصوصالتعليماتاتباع

المقدمةوالخدماتالعملسيرعلىالتأثيرأوالهلعأو

إلىبهاالمشتبهالحالةإرسالومباشرةالصحيبالمراكز

ؤولالمسالطبيبمعمباشرةوالتواصلبالمركزالعزلغرفة

.المسؤولةوالممرضة

2020أغسطس -السادس نشرة الصحة األولية العدد 

تعزيز اإلجراءات اإلحترازية في المراكز 

الصحية

:اعداد

الثالثةالصحيةالمنطقةرئيسة/الجرفأحمدريهامالدكتورة

الرابعةالصحيةالمنطقةرئيسة/الصفارسميرمريالدكتورة
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التطبيب عن بعدخدمة 

2020غسطسأ

نشـرة الصحــة األولـيـة 

لدور الصحة األولية عدد خاص 
الكوروناخالل جائحة 

مركزعملمقترحفيوالمواعيدالسجالتقسموشارك

Teleبعدعنللتطبيبافتراضي Consultation Center
داتالعياوإدارةالمرضىتسجيلوعمليةالخدمةلتحسين

دارةإفيالمعنيينمعاالفتراضيالمركزبرمجةومتابعة
فيالمساهمةبقامكما.إندراوشركةوالمعلوماتالتخطيط

ومركزبعدعنالتطبيبلخدماتالعملآلياتإصدار

ومركزالمعنيةاألقساممعبالتعاونبعدعنالتطبيب
.الساخنبالخطاالتصال

لخدمةلالكبيراإلقبالعلىواإلحصائياتاألرقامجميعتدل

لبتضمنوفعالةسريعةخدماتتوفيرشأنهامنالتي

المرضىسالمةعلىخاللهامنالوزارةوتحرص

وتحثكما.الراهنةالصحيةالظروفظلفيوالمراجعين

ةالصحيللمراكزالتابعينمراجعيهاجميعالصحةوزارة

منالذيالخدماتمنالنوعلهذااألمثلاالستخدامعلى

.للجميعالسالمةمبدأيعززأنشأنه

 

                     

الثانييفالفيديوبتقنيةبعدعنالتطبيبخدمةتدشينتم

الصحةوزارةمنحرصا  وذلك2020إبريلمنعشر

زالمراكفيالتزاحمتقليلشأنهامنخدماتتقديمعلى

عدوت.المستجدكرونافيروسانتشارمنللحدالصحية

األوليةالصحةمنممثلينبينتعاونثمرةالخدمةهذه

فيالصحةوزارةفيالمعلوماتوإدارةالتخطيطوقسم

لتبرعافيساهمالذيالبحرينيالشبابمنوفريقالمملكة

شاراتواالستالتواصلتسهيلشأنهامنالكترونيةبمنصة
.والمراجعالطبيببينالطبية

الصباحيةالفترةفيعيادات3فتحتمالخدمةبدايةفي

مراجعيجميعلخدمةالمسائيةالفترةفيواحدةوعيادة

زيادةومعالمملكة،مناطقجميعمنالصحيةالمراكز

مقدميمناألطباءعددزيادةتمالخدمةعلىالطلب
.مسائيةعياداتثالثوصباحيةعيادات7إلىالخدمة

خطبالاالتصالطريقعنالخدمةعلىالتسجيلطلبيتم

وتنحصر.80007000الصحيةالمراكزلمواعيدالساخن

:التاليالخدمةهذهطريقعنالمقدمةالخدمات

وأشعةمختبريةتحاليللعملطلب•

ةاألشعوتقاريرالمختبريةالتحاليلنتائجطلب•

المزمنةلألمراضالطبيةالوصفاتتجديد•

فحوصاتتتطلبالالتيالبسيطةاالستشارات•

.طارئةوالغيروإكلينيكيةسريرية

منرأكبعددوضمعليهااإلقبالوزيادةالخدمةتفعيلوبعد

عددووصلالمراجعينمنأكبرعددخدمةتمتاألطباء

منأكثرإلىبعدعنالتطبيبخدمةعبراالستشارات

منأغسطسشهرحتىخدمتهمتمتاستشارة12000
.الحاليةالسنة

نعالمراجعينخدمةبينمتقاربةشبهالنسبكانتوقد

الاالتصطريقعنأو(بالفيديو)المرئياالتصالطريق
.(بالهاتف)الصوتي

نشرة دورية تصدر من مكتب الوكيل املساعد للصحة األولية

شبرن سيد حسين خاتوالدكتورة اعداد

رئيس لجنة الجودة وسالمة المرضى

 

                    

25%

12%

30%

33%

Tele-Consultation Service

Simple
consultation
Requests

Prescription
Renewal
Results
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يالميدانالشامل مستشفى الفحص والتشخيص في 

2020غسطسأ

نشـرة الصحــة األولـيـة 

لدور الصحة األولية عدد خاص 
جائحة الكوروناخالل

مستشفىفيوالتشخيصالفحصبمبنىفيبالعملالبدءتم

القائمةالحاالتلتقييموذلك2020يونيوالميدانيالشامل

.االختياريالمنزليالعزلفيالراغبةو

االعراضواذاتالمستقرةالحاالتجميعتحويلويتم

ركزلمالعامةالصحةقبلمنبالكوروناالمصابةالخفيفة

المنزليللعزلالمرضىتصنيفيتمحيث.الفحص

.للمستشفىاالدخالأواالختياري

سببحالثانويةأواألوليةللصحةلتحولالحاالتتصنف

للعزلومكانمزمنةأمراضووجودوالسناالعراض

ينةبمعاعائلةطبيبيقومو.المعاييرمنوغيرهاالمنزلي

عليماتتشرحيتمثمالصحيوضعهاوتقييمالقائمةالحالة

طبيةالالمستلزماتوتسليمهاالقائمةللحالةالمنزليالعزل

ومقياسالحرارةمقياس,معقمات,قفازات,أقنعة)

.(ذلكتطلبحالفيالبسيطةدويةألوا,االكسجين

ضمانلالقائمةللحالةاإللكترونيالسواروضعيتمذلكبعد

حيةالصالحالةوتتابعالمنزليالعزللشروطفتهاالمخعدم

.الصحيالمركزفيالعائلةطبيبقبلمنللمريض

مريضللتقسموإداريينمنمتكاملطبيطاقمالمبنىيضم

.األطباءوعيادات

2020أغسطس -السادس نشرة الصحة األولية العدد 

شويطراعداد الدكتورة لولوة راشد 
الصحية األولىرئيسة المنطفة 

المستجدكورونابفيروسالمصابةالحاالتعددازديادمع

Covid-19فريقوقيامالمخالطةالحاالتعددوزيادة

يرغحاالتوجودتبينالمخالطين،بتعقبالعامةالصحةإدارة

اءإلجرللمعارضالدوليالبحرينلمركزالحضورعلىقادرة

كبرمنهاأسبابلعدةوذلكاإلصابة،عنللكشفالفحص

واألباالمإصابةالمواصالت،توافرعدماإلعاقة،السن،

التيالعوائقمنوغيرهااألبناءاصطحابعلىالقدرةوعدم

.للفحصاالفرادحضورتمنع

اإلصابةعنالمبكرللكشفالفحوصاتاجراءألهميةنظرا

العامةالصحةإدارةطرحتالفيروسانتشارمنوللحد

الجامعإبراهيم لطيفةاعداد الدكتورة 

الصحية الثانيةرئيسة المنطفة 

الزيارات المنزلية

راتبالزياالقيامفكرةاألوليةالرعايةفريقمعبالتعاون

قدفوعليهوالمقيمين،المواطنينمنالفئةلهذهالمنزلية

طبيبمنمكونفريقبتشكيلالصحيةالمراكزقامت

فراداالبأسماءقائمةتوفيربعدالمنزليةللزياراتوممرض

.للمركزالتابعينالسكنيةوعناوينهم

شهرمنذالخدمةهذهبتقديمالصحيةالمراكزباشرتوقد

تعاونهمعلىوالعرفانالشكرجزيلمنالهمالماضيمايو

.خدماتمنوالمقيمينوالمواطنينللوطنيقدمونهولما

.سوءكلمنواياكموحفظناجهودهمفيهللابارك
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أسسعسكرمنقريبهمنطقهفيالواقعزويدراسمحجر

العمالةمنكورونابفيروسمصابهلحاالتمخالطينلحجر

يالمنزلللحجرالمالئمالسكنلديهميتوفرالممنالوافدة

فياخرينألشخاصالعدوىينقلونالأنهممنللتأكدوأيضا

اظللحفالمملكةجهودضمنوذلكالمرضفترهخاللالمجتمع

.المجتمعصحةعلى

ويتمشخص400حواليللمحجراالستيعابيةالطاقةتبلغ

وزارةفياألوليةالصحةقبلمنالمكانعلىاإلشراف

إداريين،ممرضين،أطباء،منيتكونطاقمخاللمنالصحة

.الساعةمدارعلىالعملويكونومتطوعينسجالتمنسقي

استقبالوتم2020مايو15منالمحجرفيالعملبدءتم

طريقعنالمخالطيننقليتم.شخص1500منأكثر

تدريب،للالعهدوليلمركزالتابعةالعملياتغرفهمعالتنسيق

العملسوقتنظيمهيئهالصحة،بوزارةالعامةالصحة

.الداخليةووزارة

السكنلتوفيرالكورونامرضجائحةخاللالمحجرأنشئ

دخولهمعندفحصهميتمحيثأيام10لمدهللعمالةالمؤقت

الفايروسعنللكشفأنفيهمسحهأخذطريقعنللمحجر

ةالصحيالحالةمنوالتأكدالحيويةالمؤشراتقياسوكذلك

المسحةاخذيعاد.مزمنةأمراضأيلديهكانتوإذاللشخص

العيناتهسلبيمنللتأكدأيامالعشرةفترهانقضاءبعداألنفية

لهاتحوييتمإيجابيهحاالتأيوجودحالوفيالخروج،قبل

.المختصةوالعالجالعزلمراكزالى

تللحاالوأدويهفحوصاتمنالالزمةالطبيةالرعايةتتوفر

ووالربالسكروارتفاعكالضغطالمزمنةباألمراضالمصابة
.للمستشفياتوتحويلهاطارئهحالهأيمعالتعاملوكذلك

لغتهمبللعمالةوتثقيفيهتوعويهمحاضراتإعطاءيتموكذلك

همخروجقبلوكذلكدخولهموقتالتمريضيةالكوادرقبلمن

االحترازيةاإلجراءاتعلىالمحاضراتتشمل.المحجرمن

سولباأليديغسلاالجتماعي،كالتباعدإتباعهايجبالتي

بينالفايروسانتشارنسبهتقليلأجلمنالكمامات
.المخالطين

2020غسطسأ

نشـرة الصحــة األولـيـة 

لدور الصحة األولية عدد خاص 
الكوروناجائحة خالل 

نشرة دورية تصدر من مكتب الوكيل املساعد للصحة األولية

المهريأحمدمنىاعداد الدكتورة 
رئيس خدمات األمومة والطفولة في الصحة األولية

س زويدآرمحجر 
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2020غسطسأ

نشـرة الصحــة األولـيـة 

لدور الصحة األولية عدد خاص 
جائحة الكوروناخالل

2020أغسطس -السادس نشرة الصحة األولية العدد 

نعمهمحمدصفيةالدكتورة :اعداد

الطبيب المسؤول في المركز الدولي للصحة اآلولية

المركز الدولي للصحة األولية

حيةالصالرعايةاألوليةللصحةالدوليالبحرينمركزيقدم

نمالمنزلفيالمحجورينكورونابفايروسللمصابين

اعراضعليهمظهرتإذاوزوار،ومقيمينمواطنين

المركزيقدمكما.أخرىامراضأعراضأوالكورونا

الثامنةالساعةمنلهموالتمريضيةالعالجيةالخدمات

المركزتجهيزتمو.األسبوعطوالليالالثامنةحتىصباحا

قسمولالستشارةغرف:العالجيةالخدماتبجميع

.االشعةوخدمةالطارئةللحاالتوغرفةللتمريض

معمجتبرنامجخاللمنالمركزفيالحاالتاستقبالويتم

تشخيصهايتمالتيوالحاالت444منوالتحويالتواعي

.الصحيةالمراكزطريقعن

ماتالمعلوهيئةمعبالشراكةالتكنلوجياتطويعيتمكما

مجتمعبرنامجاستخدامخاللمناإللكترونيةوالحكومة

للحاالتاألحمرللونالمرضىتصنيفيتمحيثواعي

تللحاالاألخضرأوالمستعجلةللحاالتواألصفرالطارئة

فييةالكتروناستمارةبمليءالمريضيقومأنبعدالعادية

ثمومنفيه،المطروحةاألسئلةعلىواالجابةالبرنامج

ةوالمستعجلالطارئةالحاالتبحصرالمركزبعدهايقوم

.ومعاينتها

ىعلصحةآيببرنامجالمرضىتسجيلخاللمنذلككليتم

فملعلىباالطالعلألطباءيسمحبمابعدمنالتطبيبخدمة

العالج،وخطةالكترونيا  الوصفةوكتابةحالتهوتتبعالمريض

أوفىللمستشتحويلهاوالحاجةاقتضتإذاللمركزواستدعائه

.الطوارئ

يفوالمساواةالعدالةومفاهيممبادئلتحقيقالمركزويهدف

ضمانخاللمنالكورونالمرضىالصحيةالخدماتتقديم

بحسبالمناسبةالصحيةالخدماتعلىالمرضىحصول

فياالخرينبالمرضىاختالطهموعدموالمعاينةالتشخيص

.العدوىفرصتقليلفييسهمبماالصحيةالمراكز
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خدمات األشعة

2020غسطسأ

نشـرة الصحــة األولـيـة 

لدور الصحة األولية عدد خاص 
خالل جائحة الكورونا

ديدا  شتأثيرهكانالماضي،العامأواخرفيكورونافيروساكتشافمنذ

ةالعالميالصحةمنظمةإعالنإلىأدىماالعالم،أنحاءجميعمستوىعلى

.(جائحة)عالميا  وباء  تصنيفهعن

ومازلناةالبدايمنذكنااالولية،الصحةبإدارةاألشعةقسمفيانناواليخفى

.الوباءهذالمواجههاالماميةالصفوففي

عنرالمبكالكشففيمحوريا  دورا  تلعباإلشعاعيةالتقنيةانحيث

صيبتالتىالمضاعفاتأبرزمنيعتبروالذيالتنفسي،الجهازإلتهابات

لتجنبوذلك،(19-كوفيد)كورونافايروسبعدوىالمصابالمريض

.االمكانقدرالحادةالمضاعفاتحدوث

عجميفياألشعةخدمةبتقديماالوليةبالصحةاالشعةموظفيويقوم

.ساعة24مدىوعلى،االسبوعطوالهناكالعزلومستشفياتالمحاجر

كوروناوسفايربعدوىالمصابينبعضيخضعقدالتعافيفترةفيوحتى

ابعةمتبهدفوذلكللصدر،السينيةباألشعةالتصويرمنجلساتلعدة

بحسالتعافيمراحللمختلفواستجابتهمعالجهم،فيالمحرزالتقدم
.صالمختالطبيبطلب

نشرة دورية تصدر من مكتب الوكيل املساعد للصحة األولية

الرياشفاطمة محمد السيدة إعداد 
قسم األشعة في الصحة األوليةالقائم بأعمال رئيس 

الحماديجاسمدالل-الزيانيحمد خليفة : تنسيق

مكتب الوكيل المساعد للصحة األولية
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