
   
 

 i صفحة  ةــمقدم
 

  موجز عن الرعاية الصحية األولية
 

 اإلنجازات مستمرة في الرعاية الصحية األولية التي لها دور حيوي وفعال في تقديم الخدمات مازالت عجلة
  .العالجية والوقائية

 وذلك بتمويل من بنك البحرين 2005 بالدير في شهر أآتوبر ل مرآز بنك البحرين الوطني الصحيحيث تم تشغي
و وطني ويحت نان      ال م واألس دمات صحة الف ل خ ديم مث ز الق ي المرآ وفرة ف ن مت م تك افية ل دمات إض ى خ ي عل

ة ة والطفول ة األموم ر واألشعة ورعاي ادة وخدمات المختب ز أول عي ذلك ضم المرآ ل آ سكر والحوام ادة ال  وعي
سجيل حيث       أسنان متخصصة في عالج آبار السن تخدم محافظة المحرق          ى تطوير نظام الت ط   ، إضافة إل م رب ت

  .المرآز بشبكة المعلومات الصحية ومن خالله يتم التسجيل إلكترونيًا

ق ب  م تم البدء ب   2005في بداية يناير     سين             تطبي زواج للجن ى ال ين عل ي للمقبل امج الفحص الطب ة البحرين   رن بمملك
  . في جميع مراآز المملكةتطبيقًا للقانون الملكي بإلزامية الفحص قبل الزواج بالمملكة

وادر وزارة الصحة         "متالزمة داون البحرينية  "فتتاح عيادة األسنان بجمعية     وتم ا  شغلها آ ي ت ع     ، والت  وتخدم جمي
د .  االحتياجات الخاصة وتقدم خدمات األسنان الوقائية والعالجية      ذوي  أفراد هذه الفئة من      م هذا وق اء من    ت  االنته

ى  آثب شمل خمس فئات عمرية للتعرف عن  الجزء األآبر من المسح الوطني ألمراض الفم واألسنان والذي            عل
 . مختلف األعمارفيوضع صحة الفم واألسنان عند المواطنين والمقيمين 

م             بو وقر ت وزراء الم يس ال ة رئ دء توجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليف اء مرآز    الب  في بن
ويتضمن المبنى غرف . 2006 عام صف الثاني من الن منه وتشغيله فياالنتهاءوالمتوقع  )B( فئة الزالق الصحي

ة                       ادة الصحية الحالي دًال من العي ة،  وسيكون ب األطباء وغرف المعالجة وصيدلية ومبنى رعاية األمومة والطفول
دة  ل لم ي تعم ًا3الت اعات يومي أجهزة .   س ده ب يتم تزوي صحية وس ات ال شبكة المعلوم ز ب ط المرآ يتم رب ذا وس ه
  .الحاسب اآللي

ات  وبذلك وصل عدد الباحثات اجتماعية باحثة 15تم االنتهاء من توظيف عدد  م2005هاية عام  ومع ن   االجتماعي
ية 25، وآذلك تم تعيين     اجتماعية باحثة   19إلى   ك       ممرضة صحة مدرس دارس البحرين وذل يعملن بمختلف م   ل

دارس          وسوف تعمم   مع وزارة التربية والتعليم    قوبالتنسيضمن برامج الصحة المدرسية      ع م  هذه الخدمة في جمي
   .من خالل خطة مبرمجة تستمر خالل األعوام القادمة  المملكة

د             م  وسعيًا لتنظيم المرضى وتسهيل حصولهم على الخدمات المرجوة فق ق نظام ال  ت ي طوابير  تطبي  في  االلكترون
ة  يينحفص والبديع الصح   مرآزي جد  د،    خدمات المرضى في آل من م      وذلك لتنظيم وإدارة عملي كتب المواعي

  .والصيدلة و المختبر

دء في المشروع           نوبالتعاون بين وزارة الصحة وجمعية البحرين لمكافحة السرطا        م الب و ت  وبدعم من شرآة بتلك
د   . الثدي باألشعة السينية في جميع محافظات المملكةلمرض سرطان المبكر   للفحصالوطني   م تزوي  ثالث   وقد ت

انو الصحي    ( هي   مراآز صحية  د آ  في  )مرآز بنك البحرين الوطني الصحي، مرآز النعيم الصحي، مرآز حم
از  دي ل  المبكر فحص ال "آل محافظة بجه زة  و" Mammogram لث الم األشعة،    تحميض  معالجة و أجه ا   أف آم

  .في المستقبل القريبأخرين سيتم تزويد مرآزين صحيين و

د   فق خدماتهاوحرصًا من الوزارة على تطوير     م تمدي راً      العمل  ساعات د ت ة والنصف ظه ساعة الثالث ى ال سم   إل  بق
وطني الصحي    مرآز مدينة عيسى الصحي   بكل من   العالج الطبيعي    داءً  ومرآز بنك البحرين ال اير   16 من  ابت ين

2005.  

  

  

سمبر      و ديع الصحي           2005خالل شهر دي وفرة في مرآز الب م توسعة الخدمات المت ك ب ت سم    وذل ى لق إضافة مبن
  .قسمي المختبر والصيدليةوتطوير الخدمات المقدمة في شعة بالمرآز إلى جانب توسعة قسم التمريض األ

تبدال                  تطويروإمتدادًا لمشروع    م إس ه ت صيدلية فأن سم ال  بعض أقسام المراآز الصحية آقسم السجالت الصحية وق
ينا   ن س ز اب ن مرآ ل م تقبال لك صحيمناضد اإلس ز  و ال سالممرآ صحيصباح ال ز  و ال صحي مرآ ورة ال الح

  . ساهم في زيادة تنظيم تقديم الخدماتمما   الصحيابن سينامرآز ال جذري لصيدلية دوإستب

رددين                      ة للمت اءة وتطوير الخدمات الصحية المقدم ادة الكف ساعة لزي وتم تزويد عيادة المطار بأطباء على مدار ال
  .م 2005 مايو 1 وذلك إعتبارًا من  ،على عيادة المطار

از    2005ل شهر أغسطس وخال تبدال جه م اس اعي  " ت رازي الصحي     "Mass X-Ray  األشعة الجم بمرآز ال
  . مراجع في اليوم400تصوير أآثر من يستوعب لفحص العمالة الوافدة بجهاز آخر حديث 

م        وبر ت دليل     وفي شهر أآت ل  " االسترشادي إصدار ال المراآز        دلي وفرة ب ى الخدمات المت  إجراءات الحصول عل
ة الحصول               وتوعية  ويهدف الكتيب إلى تعريف    ."ةالصحي المراآز الصحية وآيفي وفرة ب  المجتمع بالخدمات المت
  .بجميع المراآز الصحية الخدمات نومستفيدي ن متردديويتم حاليًا توزيعها على، عليها

  
  1إحصاءات مختارة للموارد الصحية بالرعاية الصحية األولية            جدول 

 

2005 بيانال 2004   
244  األطباء 219 

54  أطباء األسنان 39 

219  الممرضات 184 

350  المهن المساعدة 239 
 

  
 1 رسم بياني                                  2005 -  2001متوسط الزيارات في المراآز الصحية للفرد 
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 بخالص الشكر واإلمتنان والتقدير لكل من ساهم لرفع خدمات الرعاية الصحية  إال أن نتقدمايسعن ال وفي الختام 

  .األولية المقدمة بالمراآز الصحية آملين أن يستمر تكاتف الجهود لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين


