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 نبذة عن الرعاية الصحية األولية

تلعب الرعاية الصحية األولية من خالل المراآز الصحية دورًا حيويًا في تقديم الخدمات العالجية و الوقائية لذلك أولت 
وزارة الصحة اهتمامًا آبيرًا بتوسعة شبكة المراآز الصحية وبتطوير وتحسين نوعية الخدمات الصحية ودعمها 

 . المساندةبالخدمات الطبية 

  2,424,341 ةـعيادات العامـ لل2002دد الزيارات في عام ـحيث بلغ ع  المراجعين على الخدماتإقبال تزايد و يالحظ
 تسعى و. على التوالي عن العام الماضي % 6,7و % 5,5 زيارة لعيادات األسنان ، أي بزيادة 186,139يارة و ز

سهولة ويسر من خالل عدة بلحصول على خدمات صحية متطورة الوزارة حثيثًا لتمكين جميع المواطنين من ا
 في  زيادة عدد ساعات العمل في بعض المراآز الصحية حيث تم  تشغيل مرآز الشيخ سلمان الصحي مثلإجراءات

 التخطيط لبناء مراآز جديدة في مناطق مختلفة من  آما تم م ألربع ساعات ،2002 / 7 / 13  الفترة المسائية منذ
 .كة فقد تم االنتهاء من أعداد المخطط النهائي لكل من مرآز الدير و مرآز الزالق الصحيينالممل

 بهذه الخدمات حيث تم الطفولة لذا دأبت على النهوض واألمومة وتولي وزارة الصحة اهتماما جما بخدمات رعاية
بتزويد ثمانية مراآز طورة وتدريب المزيد من طبيبات عيادات الحوامل على الفحص باألشعة فوق الصوتية المت

 الخدمة من  على هذه وذلك لتسهيل حصول السيداتصحية إضافية بأجهزة الفحص باألشعة الفوق صوتية المتطورة
البديع نظرًا لزيادة عدد  خالل عيادات الحوامل ، آما تم توسعة وحدة رعاية األمومة والطفولة في مرآزي جدحفص و

 زيارة في مرآز البديع في عام 13,466  زيارة و17,852ات في مرآز جدحفص المترددين حيث بلغت عدد الزيار
 . م2002

و نظرا لما للصحة اإلنجابية من أثر على صحة األفراد و الوضع الصحي للمجتمع  يسعى القائمون على الرعاية 
ن خالل توعية السيدات الصحية األولية على رفع نسبة االستفادة من خدمات  فحص تنظيم األسرة وما بعد الوالدة م

آما تم البدء بعمل حملة للكشف . آز الصحيةابأهمية هاتين الخدمتين و تسهيل الحصول عليها من خالل جميع المر
وقد أولت الوزارة آذلك . المبكر عن سرطان الثدي بين المدرسات بالتعاون مع لجنة الصحة المدرسية بالوزارة

 طفل 1,700طب األسنان حيث يبلغ عدد األطفال الذين يشملهم برنامج طالء األسنان اهتمامًا آبيرًا بالخدمات الوقائية ل
وتمتد تلك الخدمات لتشمل جميع الفئات المستهدفة من المجتمع مثل رياض األطفال ، األمهات الحوامل آبار السن و 

 .   الخاصة المعوقين آما تم البدء في مشروع لتطبيق نظام وقائي عالجي لألشخاص ذوي االحتياجات

المعلومات الصحية لربط المزيد من من خالل التنسيق مع إدارة  للمراجعين وقد استمرت الجهود لتسهيل اإلجراءات
يخ سلمان وعالي وسوف يتم االنتهاء ش ربط مرآزي المناالنتهاء المراآز الصحية بشبكة الحاسب اآللي حيث تم 

آز الصحية بشبكة الحاسب ا وتطمح الوزارة إلى ربط جميع المرقريبًا من ربط مرآز بنك البحرين الوطني الصحي
 . اآللي خالل العام القادم 

القطاع  أن الخدمات الصحية لم تكن لترقى إلى هذا المستوى لو ال تضافر الجهود من جميع المسئولين و العاملين في
 .وآذلك المستفيدين من هذه الخدمات  الصحي

 .اهم و سيساهم في تطوير الخدمات الصحية إلى ما نطمح أن تكون عليهلذا نتوجه بالشكر إلى آل من س

Primary Health Care Services - Summary 

Due to the crucial role played by the primary health care in providing curative and preventive 
services, Ministry Of Health has put great emphasis in to expanding the health centers network and 
up grading the quality of health services and reinforcing it by allied services. 

During 2002, the number of visits has reached (2,424,341) visits to the Family Practice clinics and 
(186,139) visits to the dental clinics with an increase of 5.5% and 6.7% respectively compared to 
2001. The Ministry put its maximum effort to enable all citizens and residents to get the health 
services easily through several steps such as increasing the working hours in some health centers 
like expanding the working hours in Sh. Salman Health Center in the evening for 4 hours since 
13/7/2002 or through planning for building new health centers, as the final plans for Al Dair and 
Zallaq Health Centers already being done  

Ministry of Health has continued to promote Maternal and Child Health Services (MCH), thus 
more antenatal doctors has been trained on performing ultrasound examination and eight more 
health centers has been equipped with ultra sound devices. Furthermore due to the increasing 
number of visits to Jidhafs and Budeiya health centers as it has reached (17,852) visits for Jidhafs 
and (13,466) visits for Budeiyas, MCH sections have been expanded for both health centers. Due to 
the impact of reproductive health on the individuals and community health status, primary Care 
aims at raising the coverage of family planning and post-natal services through education and 
raising the awareness among ladies about importance of these services. Meanwhile a campaign for 
early detection of breast cancer among schoolteachers has been launched with the cooperation of 
the school health committee in the ministry.  

In the same context the MOH supports preventive services given through the dental section with 
fissure sealant programme already covering 1700,000 child, and the preventive dental services 
given for pregnant ladies, elderly and the handi-caped. Recently, a project for giving preventive and 
treatment services for persons, with special need has been started.    

Efforts to facilitate the procedures for clients have been going on, through cooperation of  Health 
Information Director ate (HID) to connect extra health centers to the network as connection of 
Sh.Salman and Aali Health Centers has been accomplished, and connecting National Bank of 
Bahrain Health center is going to be accomplished soon. It is planned to connect all health centers 
within the network by the end of next year. 

It was only through the cooperation between all those working in Ministry Of Health and the users 
that health services reached this high level of performance. So we would like to thank all of those 
who have worked and will continue to work to develop the health sector to reach the level we hope 
for. 

 


