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  مقدمة
 

شهدت وزارة الصحة مبملكة البحرين يف السنوات األخرية الكثري من جوانب 
تغفل عن دون أن التطوير وتوسعت يف خدماا من حيث الكم أفقيا وعموديا، 

استحدثت إدارة خاصة للجودة وحتسني األداء، إذ من مظاهر ذلك أا ف، والكي
 والتوفيق بني ،ن واحدآيصعب على أي مؤسسة أن تكون منظم ومقدم اخلدمة يف 

. الرقابة عليهماهاتني املهمتني اليت تتداخل اختصاصاا يف كثري من األمور مما يوجب 
شروع إدارة اجلودة اليت ميكن أن ولعل وزارة الصحة أحسنت صنعا بإستحداثها م

  .كون املراقب هلاتني املهمتنيت
  

تنظيم العمل الضروري ومع تعدد اخلدمات وتنوعها وازدياد اإلقبال عليها أصبح من 
ومن .  وما للمراجع من حقوق وما عليه من واجبات،وتوضيح اإلجراءات اإلدارية

له على اخلدمات الصحية ضمن حقوق املراجع معرفته باإلجراءات اإلدارية حلصو
دليل إلصدار إدارة املراكز الصحية ممثلة يف الرعاية الصحية األولية سعت لذا  عامة،

على حقوقه لتمكينه من احلصول مرشد للمراجع، يعينه على معرفة اإلجراءات املتبعة 
  .واخلدمات املقدمة من وزارة الصحة بكل يسر وسهولة

  
لتواصل بني مقدمي اخلدمات الصحية واملستفيدين اهلذا نأمل من خالل هذا الدليل 

  .ساعني بذلك إىل رضا املواطن واملقيم على هذه األرض الطيبةها، من

 

 
 
حرصا على متابعة العالج وملعرفة 
التاريخ املرضي لكل أفراد العائلة 
يتطلب فتح ملف صحي للعائلة باملركز 

 منطقة سكناهم، يفالكائن الصحي 
ويتضمن ملف العائلة املعلومات 

الزوج والزوجة واألبناء اخلاصة ب
ومن وكذلك العاملني باملرتل كاخلدم 

ولفتح ملف لكل هؤالء . يف حكمهم
يتوجب على رب األسرة احلضور 
للمركز الصحي وتقدمي البيانات 
اخلاصة بأفراد األسرة إىل قسم 

  :السجالت الصحية وهي
، وال ث تكون سارية الصالحية بالعنوان اجلديديكانية األصلية حبالبطاقات الس )١

 .تقبل البطاقات املصورة

 أو قائمة بفاتورة الكهرباء أو اهلاتف لغري صورة من عقد اإلجيار لسكن املستأجر )٢
 .املستأجرين

يف مركز ثان إبالغ الكاتب املسئول عن التسجيل يف حالة وجود ملف صحي  )٣
 .آخرصحي 

 .البيانات الصحية اخلاصة بالعائلةملء استمارة  )٤
  



 

      

 

 
لتحق للعمل خادم أو طباخ افرد انضم إىل العائلة مثل مولود جديد أو ميكن إضافة أي 

  :وذلك باتباع اخلطوات التاليةإىل امللف الصحي أو حنومها باملرتل 
التابعة للمركز طقة تابعية العنوان للمنإحضار البطاقة السكانية والتأكد من  )١

  .الصحي
 . أو إشعار إخطار عن مولود عند إضافة مولودإحضار شهادة امليالد )٢
السجل التجاري لفئة وصورة عن ألفراد لإحضار رسالة من الكفيل بالنسبة  )٣

  .العاملني باملؤسسات والشركات الصغرية
  

 
 وحيث أن املراكز الصحية ،لعالجعند االنتقال من سكن إىل آخر وضمانا الستمرارية ا

 وحرصا من وزارة الصحة ،تشكل وحدة واحدة متكاملة من حيث الرعاية الصحية األولية
 فإن ذلك يتطلب نقل امللف الصحي ،على تسهيل عملية تلقي العالج للمواطنني واملقيمني

كن القدمي  العالج السابق من املركز الصحي التابع للسعنمبا حيتويه من معلومات للفرد 
إىل املركز الصحي اآلخر التابع للمنطقة السكنية احلالية واليت انتقل إليها حديثا حسب 

  :وللقيام بذلك يتطلب من رب األسرة. منطقة السكىن اجلديدة
من سكن إىل االنتقال باملركز الصحي القدمي حول عزمه الكاتب املسئول إبالغ  )١

حسب املركز الصحي إىل الصحي  لفاملحتويل نيته عن آخر يف منطقة أخرى و
  .سكنه اجلديد

القدمي  حسب العنوان هم املراد حتويلاألفراد/إحضار البطاقات السكانية للفرد )٢
 .اجلديد إن وجد وذلك الستخراج امللف القدميو

تاريخ من أيام عمل ) ٥(مراجعة املركز احملول إليه امللف اجلديد بعد مخسة  )٣
 .كانية اليت حتمل العنوان اجلديدالتحويل، مع إحضار البطاقات الس

إعطاء هاتف املراجع للكاتب املسؤول عن حتويل امللف لالتصال به يف حال  )٤
 .وجود أي إشكال للتسهيل على املراجع

 
وحرصا من ) ختريوا لنطفكم فإن العرق دساس(يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 من األمراض الوراثية اليت ميكن جتنبها فقد استحدثت وزارة الصحة على جمتمع سليم خال
وقد . حتمد عقباها بعد الزواج الخدمة صحية لتواكب العلم والدين ولتجنب أمراض 

ليكون عونا " فحص ما قبل الزواج"أقرت مملكة البحرين وعلى أعلى مستوى خدمة 
ة يف مجيع املراكز  وهذه اخلدمة متوافر.للمقبلني على الزواج الختيار شريك املستقبل
 على الطرفني املقبلني على الزواج اتباع ما الصحية األولية مبملكة البحرين ولالستفادة منها

  :يلي
  .كليهماأو أحد الطرفني مراجعة املركز الصحي التابع إليه  )١
 .الطفولةاألمومة ورعاية قسم للفحص لدى حجز موعد  )٢

البطاقة ورة اصطحاب ضرمع الصحي حضور الطرفني معا إىل املركز وجوب  )٣
 .السكانية

على استمارة طلب فحص قبل الزوج لدى من كال الطرفني طلب التوقيع تي )٤
 .رعاية األمومة والطفولة باملركز

 .نصف ساعةبيفضل احلضور قبل الوقت  )٥

 . لكل فردللمركز الصحيزيارتني يتطلب الفحص  )٦
  

 
للحوامل رعاية خاصة ملكة البحرين رصا على صحة األم واجلنني تويل وزارة الصحة مبح

ا طبيبات وقابالت قانونيات تعمل من خالل عيادات احلوامل يف املراكز الصحية واليت 
  :وللحصول على هذه اخلدمة املميزة يشترط. رعاية احلوامليف ات متخصص



 

      

 

 .إن وجدواعائلي للزوجني واألبناء صحي وجود ملف  )١
 عيادة احلوامل بعد تأكيد وجود احلمل سواء إحضار حتويل من العيادة العامة إىل )٢

 .عن طريق التحاليل املخربية أو الكشف الطيب
  .السكانية للزوج والزوجةالبطاقة إحضار  )٣
 . إن وجدت يف الزيارة األوىل لعيادة احلواملإحضار بطاقات احلمل السابقة )٤
باألم شهادة التطعيم اخلاصة باألم للتأكد من أخذها للتطعيمات اخلاصة إحضار  )٥

 .كاملة
  

 
إن صحة املرأة من أولويات وزارة الصحة، وال تقتصر هذه العناية على فترة احلمل فقط، 
بل متتد إىل فترة ما بعد الوالدة من أجل توفري رعاية شاملة لألم واألسرة عرب عيادة 

وللحصول .  الوالدة أو اإلجهاضالفحص بعد الوالدة وتنظيم األسرة بعد ستة أسابيع من
  :على هذه اخلدمة جيب مراعاة ما يلي

،  األم املسجلة فيهأخذ موعد مسبق من رعاية األمومة والطفولة باملركز الصحي )١
  .عند احلضور لتسجيل الطفل وأخذ موعد له

 . للمركز الصحياللعائلة تابعامللف الصحي أن يكون  )٢
 .املعطاة هلا من قسم الوالدةير والتقاراألوراق جيب على األم اصطحاب  )٣
 .البطاقة السكانيةاصطحاب  )٤
 .عند مراجعتها املركز يف املوعد احملدد هلاإحضار عينة من البول  )٥
عند إعطائها من ممرضة صحة اتمع هلا التعليمات اليت أعطيت االلتزام بكافة  )٦

  .املوعد
  

 
ون والعاملون بوزارة الصحة بتوفري خدمة من أجل صحة أفضل للمرأة، اهتم املسؤول

  :يفواليت تتمثل  ،الفحص الدوري للنساء
  

 
عندما ، وذلك الاليت ال يشتكني من أعراضللنساء بصورة دورية جيرى هذا الفحص 

ويعاد  ، من عمرهانيسن اخلامسة والثالثاملرأة املتزوجة أو املطلقة أو األرملة تبلغ 
يف البداية، ويف حال وجود النتيجة طبيعية يف املرتني األوىل والثانية الفحص بعد سنة 

جيرى الفحص بعد ذلك كل مخس سنوات حىت سن الرابعة والستني، إال إذا طرأ ما 
  :، وللحصول على هذه اخلدمة جيب اتباع ما يلييستوجب الفحص ثانية

 .باملركز الصحيملف صحي العائلة أن يكون لدى  )١
قسم رعاية األمومة املعطاة هلا من استمارة املوعد ليمات املدونة يف بالتعااللتزام  )٢

 .والطفولة
قبل قسم رعاية األمومة املعطاة هلا من الدوري بطاقة الفحص اصطحاب  )٣

 .سابقا والطفولة
  

 
ويعترب هذا  .يعترب سرطان الثدي أكثر أنواع األورام غري اجللدية شيوعا بني النساء

االكتشاف ، كما أن رام السبب الثاين من بني أسباب الوفاة عند النساءالنوع من األو
والتشخيص املبكر لسرطان الثدي يساعد على بدء العالج يف الوقت املناسب 

 وقد .ويساعد على اختيار العالج األنسب وبالتايل تكون النتيجة أفضل وأقل ضررا
ة منها واخلبيثة يتم اكتشافها أثبتت الدراسات املختلفة أن معظم أورام الثدي احلميد

بلوغها عند لذا جيب على كل امرأة أن تقوم بفحص ثديها . بواسطة املرأة نفسها
العشرين عاما واالستمرار فيه طيلة العمر، ويفضل أن يكون الفحص شهرياً وذلك يف 



 

      

 

بالنسبة للنساء اليوم الثاين أو الثالث بعد انتهاء احليض أو يف أول يوم من كل شهر 
  .لاليت انقطعت عنهن الدورة الشهريةا
  

 ويتم البدء فيه منذ سن .وزارة الصحة برناجما لفحص الثدي للنساء تقد أعدو
إجراءات للحصول على هذه اخلدمة جيب اتباع ما ورد ذكره يف و. الثالثني عاما

  .فحص عنق الرحم
  

 
املواليد والوفيات ليواكب إنشاء قسم خاص لقيد على استقالهلا منذ البحرين حرصت 

، إذ تعترب شهادة امليالد وثيقة بالغة األمهية، وكثري من املعامالت ال متطلبات الدولة احلديثة
  :تتم إال بوجودها، وللحصول عليها يتوجب

 .ستشفى الوالدة ماإلخطار عن املولود مناحلصول على استمارة  )١
اإلخطار عن مارة استباصطحاب مراجعة املركز الصحي يف منطقة السكن  )٢

 .ستشفى الوالدة ماملولود من
  .املسؤولموظف  متناهية وتقدميها للاستمارة التبليغ عن املولود بدقةء مل )٣
ألم، وكذلك البطاقة السكانية للمبلغ إذا اواخلاصة باألب إبراز البطاقة السكانية  )٤

  مع مراعاة أن تكون البطاقات السكانية غري منتهية،الوالدينمل يكن أحد 
 .الصالحية

 :رسوم شهادات امليالد )٥
 .فلس) ٥٠٠( أيام من تاريخ الوالدة ٧من يوم إىل  •
 .فلس) ٩٠٠( شهور ٣ أيام إىل ٨من  •
 .مضافة إىل الرسوم املذكورة آنفافلس ) ٥٠٠(رسوم الشهادات املستعجلة  •

التوقيع يف سجل االستالم يف حال استالم الشهادة والتأكد من أخذ بطاقة  )٦
 .م رعاية األمومة والطفولةالتطعيم من قس

  

ثالثة أشهر يستوجب استكمال اإلجراءات يف مكتب املواليد أكثر كما أن التأخري 
 .والوفيات بإدارة الصحة العامة

  

 
ملكة املختلفة توجب التبليغ عن أجهزة املمن الناحية الصحية والقانونية واألمنية فإن 

شهادة وفاة املتوىف استخراج أقارب على توجب ه ي وعلي،الوفيات حلصرها يف سجل خاص
  :، وللحصول على الشهادة يلزماملختلفةالقانونية إاء اإلجراءات لتسهيل رمسية 
 .مراجعة املركز الصحي التابع ملنطقة سكن املتوىف )١
  .املتوىفإحضار البطاقة السكانية أو جواز سفر  )٢
 . عن املتوىفإحضار البطاقة السكانية للمبلغ )٣
الداخلية أو من  أو وزارة ار تقرير عن حالة الوفاة من جممع السلمانية الطيبإحض )٤

  . أو املستشفيات األخرى أو املراكز الصحيةمستشفى قوة الدفاع
  .ملء استمارة التبليغ عن الوفاة من قبل املبلغ )٥
 . دون رسومجمانامن الوفاة  ساعة األوىل ٤٨ ألـشهادة الوفاة خالل تستخرج  )٦
 ٤٨فلس فقط الستخراج شهادة الوفاة بعد مرور ) ٤٠٠(رسم يستلزم دفع  )٧

 .ساعة على الوفاة
لعمل بإدارة الصحة العامة مكتب قيد املواليد والوفيات مراجعة املبلغ عن الوفاة  )٨

 . يف حال مرور ثالثة أشهر على الوفاةاإلجراءات الالزمة
اخلاص عند استالم شهادة الوفاة يتطلب من مستلمها التوقيع يف السجل  )٩

  .بشهادات الوفاة
  

 
قسم التمنيع بوزارة الصحة يفخر و ،الساريةيف الوقاية من األمراض مهم للتحصينات دور 
من جناح يف منع اإلصابة بكثري من مت إحرازه مبا لرعاية الصحية األولية من خالل مراكز ا



 

      

 

لى هذه املكتسبات املشهود حترص دائما على احلفاظ ع الوزارة األمراض السارية، لذا فإن
حيتفظ ) شهادة(لذلك كتيبا خاصا وقد أجنزت خصيصا هلا من قبل منظمة الصحة العاملية، 

 : يلزمولتسهيل انسياب عملية التحصني.  ليكون مرجعا للمواطن واملقيمبه لدى األسرة
  .ملنطقة السكنالتابع الصحي مراجعة الطفل مصحوبا بويل أمره للمركز  )١
 .ة امليالد األصلية للطفلإحضار شهاد )٢
من الزيارة األوىل حىت متام اخلاص بالطفل التطعيمات ) شهادة(كتيب إحضار  )٣

 . وهي عملية مستمرةمرحلة التطعيم
  .إحضار أوراق األم اخلاصة باحلمل والوالدة يف الزيارة األوىل )٤
يب وزارة الصحة بأولياء األمور احلرص على متابعة التطعيم حسب الربنامج  )٥

 .بناء على توصيات منظمة الصحة العامليةالوزارة ملقر من قبل ا
 

 
  

 
يتم فحص األطفال بشكل دوري حسب جدول معد من قبل جلنة رعاية األمومة  §

والطفولة إذ إن لكل فئة عمرية فحصها اخلاص من حيث التطور الوظيفي واجلسمي 
  .املمرضة واألخرى من قبل الطبيبجترى بعض هذه الفحوص من قبل . لألطفال

من حتديد موعد لفحص عند تقدمي الطلب للحصول على شهادة ميالد للطفل يتم  §
 والطفولة ويكون املوعد األول عند بلوغ الطفل الشهر ةقبل قسم رعاية األموم

  .الثاين من العمر ليصادف أيضا موعد اجلرعة األوىل من التطعيم املقرر للطفل

واعيد حىت دخول الطفل إىل املدرسة حسب الربنامج اخلاص عدئذ املبتستمر  §
  .للفحص الدوري لألطفال

  

 
تعترب مرحلة دخول املدرسة من أهم املراحل الصحية اليت تتطلب اهتماما وتقييما صحيا 

اخلدمة الضرورية تتناسب مع هذه الفئة العمرية، ولالستفادة من هذه فحوصات وإجراء 
 ، حكومية كانت أو خاصة، جيب على ويل أمر الطالب بعد قبول ابنه أو ابنته يف املدرسة

 :التوجه إىل مركزه الصحي مصطحبا ما يلي
ابنته من /ما يثبت قبول ابنه )١

 .إدارة املدرسة
البطاقة السكانية اصطحاب  )٢

 .للطفل
 .التطعيمكتيب امليالد وشهادة  )٣
 .صورة مشسية للطفل )٤
ناء على ذلك سوف يعطى ب )٥

موعدا إلجراء الفحص 
 .الشامل

مبوعد الزيارة املعطاة االلتزام  )٦
 .من املركز الصحي

يف جترى مراحل الفحص  )٧
 :األقسام التالية

 .مث طبيب العائلةواألسنان والتمريض واملخترب األمومة والطفولة  رعاية -
 



 

      

 

 
النشاط القا من هذه املقولة فقد بات من املعروف أن انط. العقل السليم يف اجلسم السليم

. بني حتريك العضالت أثناء اجللوس وبني ممارسة الرياضة البدنية العنيفةيتراوح اجلسماين 
  :وهناك نوعان من الرياضة البدنية

 مثال ذلك، ،اضة املستمرة اليت تعتمد على سرعة حركة العضالت وهي الريالنوع األول،
   .كرة القدم وغريهاورياضة اجلري 

قوة اجلهد، ملدة وعلى ضة الساكنة اليت تعتمد على شد العضالت وهي الريا ثاين،النوع ال
ولكل . حمدودة وينجم عن ذلك زيادة منو بعض عضالت اجلسم، مثل رياضة رفع األثقال

لطلبة وطالبات املدارس وامللتحقني البدنية  وميكن احلصول على شهادة اللياقة. شروطها
  :يتطلبملنطقة سكنهم ومن املركز الصحي التابع األندية واملراكز الصحية ب

  .انشخصيتان صورت )١
 :مراجعة مكتب السجالت يف املركز الصحي وذلك )٢

 .ألخذ موعد ملراجعة املمرضة ومن مث الطبيب §
 .واحلصول على استمارة اللياقة البدنية من مكتب السجالت §

نات شخصية، واستبيان حول صحة املتقدم تشمل استمارة اللياقة البدنية على بيا )٣
، وجزء آخر للفحوص الطبية  من قبل املراجعجيب ملؤهاو ،للحصول على الشهادة

 .وتقييم الطبيب
مراجعة املمرضة بعد ملء البيانات الضرورية من قبل املراجع وذلك لقياس الوزن  )٤

 .والطول وغريه
 .طبيةمراجعة الطبيب يف املوعد احملدد من قبل السجالت ال )٥
 .مراجعة السجالت الصحية لتسجيل الشهادة وختمها )٦
  

علما بأن شهادة اللياقة الصحية صاحلة ملدة ثالث سنوات من تارخيها ما مل يطرأ  •
  . يف االستبياناملدونة أي تغيري على اإلجابة 

 

 
ن خالل تقدمي حترص وزارة الصحة دائما على االهتمام حبجاج بيت اهللا احلرام وذلك م

هناك تنسيقا علما بأن قبل سفرهم إىل أداء مناسك احلج، هلم اخلدمات الوقائية والعالجية 
على مستوى عال بني وزارة الصحة ووزارة الشؤون اإلسالمية من أجل توفري كافة 

وحيث أن . اإلمكانيات لبعثة احلج الطبية للقيام بواجبها على أكمل وجه أثناء موسم احلج
ق أثناء تأدية املناسك واالزدحام الشديد مها سببان رئيسان النتشار العدوى فإن اإلرها

كافة احلجاج عليهم توخي احلذر وااللتزام بنصائح بعثة احلج واالهتمام بالنظافة الشخصية 
  :تباع اإلجراءات التاليةإوعلى كل حاج قبل سفره . عامة وخباصة يف املأكل واملشرب

  

 مراجعة املركز الصحي )١
  احلاجملنطقة سكن التابع 

شهر بفترة ال تقل عن 
  . من تاريخ السفرونصف

استالم البطاقة الصحية من  )٢
مكتب السجالت مدونا 
عليها البيانات األساسية 

 .باحلاجاخلاصة 
 . أخذ موعد للدخول على الطبيب من قبل مكتب السجالت )٣
 احلج، وكذلك مراجعة قسم التمريض ألخذ التطعيمات الالزمة والضرورية ملوسم )٤

 . مدونا عليه اسم احلاج وبلدهألخذ سوار املعصم
ويقوم الطبيب بدوره مبلء . مراجعة الطبيب حبسب املوعد احملدد وذلك لفحصه )٥

صابني بأمراض مزمنة مثل السكري املالبطاقة الصحية عن حالة احلاج وخباصة 
حسب وقد يصف الطبيب هلم كل . وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وغريها

  .حالته الصحية وحاجته للعالج أدوية تكفيه فترة أدائه مناسك احلج
  .مراجعة مكتب السجالت ثانية خلتم البطاقة الصحية )٦

 



 

      

 

 
من أجل التيسري على ذوي االحتياجات اخلاصة من املواطنني واملقيمني، فقد وفرت وزارة 

سم رعاية عامالت بققوم ا ممرضات صحة اتمع التاملرتلية اليت الصحة خدمة الزيارات 
 األمومة والطفولة، حسب شروط خاصة ملن حيتاج إىل رعاية مرتلية، مثل املعاقني جسديا أو
كبار السن غري القادرين على احلركة بسبب العجز أو األمراض املزمنة ومضاعفاا، أو 

  .وجود حاجة ملحة حلضور املريض للمركز وهناك صعوبة يف االتصال به
  

 
  :يشترط لتقدمي هذه اخلدمة ما يلي

سجل لكبري السن أن يكون  )١
صحي تابع للمركز الصحي 

ملن يشرف وللحاالت الطارئة 
  .على حالته

يشترط تواجد املريض يف  )٢
 .املنطقة التابعة للمركز الصحي

عن األمومة والطفولة إبالغ قسم رعاية أو القائم عليه يتوجب على املريض  )٣
 .حالته الصحية قبل الزيارة

الته حباجة إىل خدمات أو حإذا كانت بعد معاينة املريض يعطى له بطاقة  )٤
 .ألمومة والطفولةامن رعاية مستلزمات خاصة 

 . للمريضئإبالغ قسم الرعاية عن أي حدث طار )٥
قسم رعاية أقارب املريض بالتواجد حسب املواعيد املعطاة من قبل التزام  )٦

 .األمومة والطفولة
 .التأكد من أخذ التطعيمات الالزمة واملخصصة هلذه الفئة العمرية )٧

  

 
 . البطاقة السكانية وشهادة امليالدإحضار )١
  .يف حال عالج مرض مزمن بطاقة صرف املواد ضارإح )٢
 .العمل باإلجراءات كما هي بالنسبة لكبار السن )٣
 .التأكد من أخذ التطعيمات الالزمة واملخصصة هلذه الفئة العمرية )٤

  

 
 ا متخلفهذا كان طفلإما إبالغ قسم الرعاية يف حالة ويل أمر الطفل يتوجب على  )١

 .لياعق
االحتياجات صغار السن ذوي نفسها اخلاصة باملتبعة بشأن هؤالء اإلجراءات  )٢

   .اخلاصة
  

 

إن اللياقة الصحية للمواطن واملقـيم      
أمر هام يستوجب علـى اجلميـع        

 يف مجيع مراحل العمر     اد عليه يالتأك
األخص يف مرحلة الدراسة اجلامعية     بو

 الصحة  وزارةوعليه فإن   . والتوظيف
تتوافق أعدت برامج للفحوص الطبية     

ما الغرض هلذا ت هيأمع متطلبات الصحة والسالمة للشخص نفسه وللمجتمع من حوله، و 
الدوري ملن تستدعي طبيعة عملهم     هذا جبانب الفحص    . يلزم من استعدادات بشرية وفنية    

  .على سبيل املثال كالعاملني يف جمال اخلدمات الغذائيةذلك 
  

 ، دون مشقة أو طول انتظـار      اخلدمات تستدعي تنظيما جيدا ونظام مواعيد دقيق      إن هذه ا  
 كبداية العام الدراسـي يف املعاهـد        ،ولكن نظراً لزيادة أعداد املترددين يف بعض الفترات       



 

      

 

وعليه فإن معرفة املواطن واملقـيم  . زعاجقد يسبب بعض التأخري واإلفإن ذلك  ،واجلامعات
ن تعاون وتفهم من جانبهم وعمل دقيق ومستمر من جانب إدارة           ذه املهام وما يتطلبها م    

 .جوةريف توصيل هذه اخلدمات بالصورة امل سيسامهان ركزامل
  

 
  

  :تشمل خدمات الفحص الطيب الفئات التالية
 .)مركز الرازي الصحي (الوافدينقوى العاملة من الأفراد مجيع  )١
مركـز    (ع املستجدين يف العمل من البحرينيني يف القطاعني اخلاص والعـام          مجي )٢

  .)الرازي الصحي
املراكـز  (البحـرين   مبملكة  امعات  اجلللدراسة يف   ون  الطلبة والطالبات املتقدم   )٣

 )الصحية
مركـز   ( األجنبيـة   العربية و   اجلامعات للدراسة يف ون  الطلبة والطالبات املتقدم   )٤

  .)الرازي الصحي
 .)مركز الرازي الصحي (للزواج من أجنبياتن واملتقدم )٥
 .)املراكز الصحية(خدم املنازل  )٦
 ).مركز الرازي(ى فئات أخر )٧

  

 
الرسوم وهي ثالث فئات ختتلف حسب نوعية العمل واليت يترتب عليها حتديد  )١

  :يتآل وبالتايل فإن الرسوم املقررة لكل فئة هي كا،الفحوص املخربية املطلوبة
  : وتشمل عشرون دينارا- الفئة األوىل •

 بالفنادق الكبرية واملالحني ومضيفي ةفئة العاملني يف جمال األغذية واحلالق  
 ودارسي الدول الغربيةالدارسني يف جامعات طلبة الالطريان، باإلضافة إىل 

  .التربية الرياضية

  :نانريعشرة د - الفئة الثانية •
 منشآت البناء، والعاملني يف جمال األغذية للفئات األخرى مثل العمال يف

  .اجلامعات احمللية والعربيةالدارسني يف طلبة الووخدم املنازل  ةواحلالق
  .وهي عشرة دنانري إضافية ،الطلبات املستعجلة - الفئة الثالثة •

  . سم٤ X  ٣صور شخصية مقاس   ثالث )٢
  .املستخدم/صورة عن البطاقة الشخصية للموظف )٣

  

 
 :هذا الفحص مبركز الرازي الصحي، ويتطلب ما يليرى جي
املستخدم /املوظفمن ) استبيان صحي(ملء استمارة طلب الفحص الطيب  )١

  .املستخدم واجلهة املوظفة/ وتوقيعها من قبل املوظف
مكتب من قبل ) االستبيان الصحي(طلب الفحص ميكن احلصول على استمارة  )٢

  .املركز الصحيب االستقبال
املوظف /ضرورة ملء املعلومات كاملة وخبط واضح مع ذكر وظيفة املستخدم )٣

بدقة حيث يتحدد على ضوء البيانات نوعية الفحوص املخربية الضرورية وبالتايل 
  .يتم حتديد الرسوم املقرر استيفاؤها

ابعة والعاشرة صباحاً ـاعة السـالصحي ما بني السالرازي مراجعة مركز  )٤
  . الطيب من أمني الصندوقلشراء استمارة الفحص

تقدم استمارة الفحص الطيب املوقعة من قبل الكفيل إىل كاتب السجالت والذي  )٥
يقوم بدوره بتحديد موعد للفحوص املخربية واألشعة الصدرية والفحص 

  ).اإلكلينيكي(السريري 
يعطى كل مراجع موعدين اثنني، أحدمها للفحوص املخربية بالفترة املسائية،  )٦

الصباحية، وعادة ما يكون بني املوعد واآلخر بالفترة لفحص اإلكلينيكي لالثاين و
  .مدة أسبوع حىت تكون النتائج جاهزة بني يدي الطبيب الفاحص



 

      

 

  :يوم الفحص اإلكلينيكي )٧
لـه للفحـص    عند حضور طالب الفحص إىل املركز يف اليـوم احملـدد         )أ

لصقة علـى  اإلكلينيكي يقوم بالتعرف على استمارته من خالل صورته امل  
مث تبدأ مراحل   . االستمارة واليت تكون عادة معروضة يف قاعة االستقبال       

  :الفحص وهي
فحص النظر وضغط الدم وتدون النتائج علـى االسـتمارة مـن قبـل         )ب

  .الفاحص
مراجعة الطبيب الذي يقوم بإيقاع الفحص الطـيب ومراجعـة النتـائج              )ج

ويدون مالحظاتـه علـى      يف بعض احلاالت،   واألشعة السينية    ،املخربية
  .االستمارة

النتائج يف  بالتدقيق هالطبيب املسؤول الذي يقوم بدوراعتماد الشـهادة من قبل  )٨
  .ومراجعة مالحظات الطبيب الفاحص

 املختـصة حـسب نـوع       ة إىل اجله  هسلبية يتم حتويل  إذا كانت نتائج الفحص      )٩
إلصـدار  ذلـك   واملركز الصحي   إعادته إىل   املشكلة يتم   عالج  وبعد  . املشكلة

  .شهادة اللياقة الصحية
  

 
  

من العامل  حمددة  يف مناطق   قد تستوطن   سالمة األسرة من األمراض املعدية اليت       ضمان  ل
نه البد من إجراء إفوحرصا على سالمة األسرة واتمع انتشار تلك األمراض   لتاليف  و

  :ويتم إجراؤها باتباع ما يلي. ستقدمةاملالالزمة للعمالة األجنبية  الفحوص
ملنطقة سكن فحص فئة خدم املنازل والسواق والزراع يف املركز الصحي التابع  )١

 .الكفيل
) اخل ،الزراع والسواقاخلدم و(باملرتل للعامل اصطحاب البطاقة السكانية  )٢

  .وكذلك بطاقة الكفيل

 . للمستخدم أو العامل صور مشسية٣تقدمي  )٣
 . فحص تشتمل على بيانات خاصة بالعامل والكفيلملء استمارة طلب )٤
  . دنانري رسوم استمارة الفحص الطيب١٠دفع مبلغ  )٥
 .يشترط أن يكون عنوان املستخدم نفس عنوان الكفيل )٦
إلجراء حتاليل خمربية كتحليل البول عامل طلب فحص اخلادم أو اليعطى  )٧

 .السجالت الصحيةموظف  من قبل واخلروج والدم
 ويتطلب مراجعة نفس القسم لقراءة التمريضبقسم  (PPD)فحص عمل  )٨

 .وقد يستدعي ذلك فحص أشعة للصدر ساعة ٧٢النتيجة بعد 
 .ضغط الدمقياس وكذلك يشمل التقييم فحصا للنظر  )٩

 .الدخول على الطبيب لعمل الفحص اإلكلينيكي وتقييم كافة الفحوص )١٠
 بعد يصدق الطبيب املسئول أو من ينوب عنه على شهادة الفحص الطيب )١١

 .التأكد من صالحية العاملة أو العامل للعمل باملرتل
  .مراجعة مكتب السجالت خلتم الشهادة باخلتم الرمسي للمركز )١٢

  

 
ولياقتهم الصحية يف مملكة البحرين على الطلبة الصحية  وجهزة التعليمية   األحرصا من   

االتفاق مـع وزارة    مت  قد  فدون عوائق صحية وبدنية      يلتحصيل العلم لتمكينهم من ا  
ميع التربية والتعليم على ضرورة حصول الطلبة على شهادة اللياقة الصحية وذلك جل           

  . خارجهاوالبحرين أداخل سواء كانت منتسيب الكليات اجلامعية 
  

احلصول على شـهادة    هم  البحرين ميكن داخل  واجلامعات  الكليات  بالنسبة ملنتسيب   و
، أما الدارسون يف اجلامعات خـارج البحـرين         هلم ةلتابعكز ا االلياقة الصحية من املر   

. فذلك يتطلب حصوهلم على شهادة اللياقة الصحية من مركـز الـرازي الـصحي             
  : وجلميع فئات الطلبة عليهم



 

      

 

للدراسة موضحا فيها املبتعثة إحضار رسالة من الكلية أو اجلامعة أو من اجلهة  )١
  .نوع التخصص املراد دراسته

 .سية صور مش٣اصطحاب  )٢
 .اصطحاب البطاقة السكانية للطالب )٣
راجعني ملراكزهم  دنانري رمسا الستمارة الفحص الطيب للطلبة امل١٠دفع مبلغ  )٤

 . دينارا لتخصص التربية الرياضية٢٠ أو الصحية
الدارسني يف  للطلبة ستمارة الفحص الطيبا الرمسدينارا  ٢٠دفع مبلغ أو  )٥

  . الصحيلرازيااجلامعات األجنبية مقابل فحصهم مبركز 
ومن مث موعد ) حيددها نوع التخصص(حجز موعد لعمل التحاليل املخربية  )٦

  .ملراجعة الطبيب
 ).حيددها نوع التخصص(إن كان هلا ضرورة عمل التحاليل املخربية  )٧
 .عمل فحص النظر وضغط الدم من قبل قسم التمريض )٨
 .الفحص اإلكلينيكي من قبل الطبيب وتقييمه للفحوص املخربية )٩

 .ن اجلهة املبتعثة للدراسةمأكد من استكمال التطعيمات املطلوبة الت )١٠
 .شهادة اللياقة الصحيةسليم الطالب يف حال توفر اللياقة الصحية يتم ت )١١
مراجعة مكتب السجالت بعد االنتهاء من اإلجراءات خلتم الشهادة باخلتم  )١٢

  .الرمسي للمركز الصحي
  

 
  :احلصول على شهادة اللياقة الصحيةمنها  اليت يتطلبرى خمن الفئات األ

  

 
صهم، فإنه يتوجب فحالفئة حبرينيون، وهلم متطلبات خاصة لأفراد هذه حيث أن 

عليهم مراجعة مراكزهم الصحية أوال مصطحبني معهم طلب الفحص من كلية العلوم 

كلية العلوم رسالة  على قعليمراجعتهم طبيبهم املعاجل الذي يقوم بالت وبعد. الصحية
الصحي اخلاص م، فإم يتوجهون إىل مركز الرازي إلمتام امللف الصحية بعد مراجعة 

  .ريناإلجراءات املنصوص عليها بفحص طلبة اجلامعة علما بأن رسم الفحص عشرة دنا
  

 
ت الفحص هي تني عاما، وإجراءاسمارهم العجتاوزت أالذين وهي ملوظفي الشركات 
  .نفسها ملا قبل التوظيف

  

  
األساسي للحصول على اخلدمة العالجية األول والصحية األولية املعرب الرعاية تعترب مراكز 

يف يطبق كما . املقدمة من قبل وزارة الصحة من خالل خدمة شامله وفريق صحي متكامل
لكل عائلة ملفها الصحي يف املركز التابع ملنطقة  حيثاملراكز الصحية نظام طبيب العائلة، 

وتوزع امللفات على أطباء العائلة العاملني يف املركز حسب امعات السكانية، . سكنهم
وتعمل كافة املراكز بنظام . وبصورة عامة ال يتم عالج أي مريض إال يف املركز املسجل فيه

للحصول على اخلدمة العالجية أخذ يتوجب  هلذا. إال يف احلاالت الطارئةقة املواعيد املسب
موعد للدخول على الطبيب إما باحلضور شخصيا إىل مكتب السجالت الصحية وإما 

وجتدون أرقام اهلواتف اخلاصة باملواعيد يف اية . باالتصال هاتفيا بقسم السجالت الصحية
ني فإا تنصح وإدارة املراكز الصحية وهي تنشد راحة املراجع. الكتيب اإلرشاديهذا 

كما ميكن . طاليب اخلدمة العالجية أخذ املواعيد عن طريق اهلاتف إن أمكنهم ختفيفا عليهم
  .أو يف يوم آخرنفسه أخذ موعد ملراجعة الطبيب يف اليوم 

  

لكاتب السجالت  احلالتني يتوجب على طالب املوعد تقدمي املعلومات الضرورية تاويف كل
  :حسب احلالةوذلك الستخراج امللف الصحي 

  
   .كاتب السجالت وهي االسم والرقم الشخصيلات مإعطاء املعلو )١



 

      

 

  .)الطبيبورقم غرفة  له ىاملعطاملوعد (البيانات تدوين  )٢
 .وعد بربع ساعةاحلضور للمركز الصحي قبل امل )٣
  .االلتزام باملوعد حىت ال تضيع املواعيد سدى )٤

 

 
 

البطاقة السكانية   تقدمي )١
ــسجالت  ــب ال لكات

  .واحلفاظ على النظام
االستعالم عـن وقـت     )٢

املوعد ورقـم غرفـة     
من قبل كاتب   الطبيب  

 .السجالت
استدعائه االنتظار حىت    )٣

 .من قبل الطبيب املعاجل
 

 حسب رأي طبيب العائلة أو طبيب قد تستدعي حالة املريض أخذ موعد آخر للمتابعة §
قبل مغـادرة   جعة قسم السجالت الصحية     امراألمر   يتطلب   ، ويف هذه احلالة   األسنان

  .لتثبيت املوعد للزيارة القادمةاملركز الصحي 
 

 
 
 : اإلجراءا معاينة هذه الفئة يف نفس اليوم ويتطلب هذتتم

  

احلضور شخصيا للمركز عند     )١
الساعة السابعة صباحا لـدى   

للحصول فين األسنان وذلك    
على بطاقة دخول على طبيب     

حلـاالت  ابأن  األسنان علما   
 : فقط تشملةالطارئ

 .األمل احلاد يف الضرس  •
 .الرتيف  •

 .االنتفاخ  •
 .االلتهابات احلادة  •
 . األمل بعد قلع األسنان  •

 .واستخراج امللف الصحيلتسجيل مراجعة مكتب السجالت الصحية ل )٢
 . األسناناالنتظار عند غرفة طبيب )٣

  

 
 .مراجعة مكتب السجالت الصحية )١
  .إبراز البطاقة السكانية لدى كاتب السجالت )٢
 .استالم ورقة املوعد من قبل الكاتب واالحتفاظ ا )٣
 .احلضور قبل املوعد بربع ساعةيفضل  )٤
إللغاء املوعد مبكتب السجالت يف حالة عدم التمكن من احلضور ميكن االتصال     )٥

 .لالستفادة منه ملريض آخر
  



 

      

 

 
 من قبل املتابعة العالج يعطى موعدته بعد معاينة الطبيب للمريض ويف حال حاج       )١

 .الطبيب
 .وينصح املريض باحلضور فبل املوعد بربع ساعةالتايل  باملوعدااللتزام  )٢
 . من احلضور عليه االتصال إللغاء املوعديف حالة عدم متكن املريض )٣
 .مراجعة مكتب السجالت يف يوم املوعد الستخراج امللف الصحي )٤
 . الصحيةالسجالتوتقدميها لكاتب إبراز بطاقة املوعد والبطاقة السكانية  )٥
 .االنتظار عند غرفة طبيب األسنان حلني االستدعاء للمعاجلة )٦

  

 
  

حرصا  و.بصرف الوصفات الصادرة من املركز الصحي التابع له فقط الصيديليقوم  §
 فإن الصيديل ال ميكنه صرف أي دواء ال يذكر يف الوصفة الطبية نيعلى صحة املراجع

 . حال عدم اكتمال كافة البيانات اخلاصة باملريض أو الدواءيفأو 
 

 
  

 ملدة طويلة متتد إىل عدة بالنسبة ألدوية األمراض املزمنة فقد يصف الطبيب عالجاأما  §
 ويف ،ملدة شهر واحدإال يصرف العالج ال  وألمور تنظيمية فإن الصيديل قد ،أشهر

ومن مث مراجعة الصيدلية الطبية هذه احلالة يتطلب من املريض االحتفاظ بالوصفة 
  .مباشرة حسب املوعد املعطى له لصرف باقي األدوية وبدون مراجعة الطبيب

  . إبراز الوصفة الطبية للصيديليترتب على املريض §
  

 
لتبين وزارة الصحة مبملكة البحرين نظام التحويل إىل الرعاية الثانوية، فإن عملية نظرا 

ضمن بشأن ذلك التحويل ليست عملية عشوائية بل ختضع لتقييم الطبيب املعاجل مث قراره 
  :ات التحويليةومن هذه اخلدم .ضوابط ومعايري علمية متفق عليها

جممع السلمانية الطيب ومستشفى قوة دفاع (التحويل إىل قسم الطوارئ  )١
 .)البحرين

 .مبجمع السلمانية الطيببالعيادات اخلارجية التحويل الستشاري الرعاية الثانوية  )٢
  .ل التغذيةثالتحويل إىل بعض األقسام م )٣
  .التحويل خلدمات األسنان التخصصية الثانوية )٤
  .العالج الطبيعي )٥
  .باملراكز الصحيةيتم عملها اليت ال فحوص األشعة بعض  )٦

  

 
  :التحويل من أجل املشورة من قبل استشاري جممع السلمانية الطيب يتطلب

  .استمارة التحويل من الطبيب املعاجل )١
 من جممع السلمانية  موعدحلجزمراجعة السجالت الصحية باملركز الصحي  )٢

 .الطيب
 لدى سجالت جممع السلمانية الطيب االلتزام باحلضور قبل املوعد بنصف ساعة )٣

 .ستشارياالإلكمال إجراءات الدخول على 



 

      

 

إىل املريض أو استمارة عطى تيف حال التحويل إىل مستشفى قوة دفاع البحرين،  •
 . ذويه وذلك حلجز موعد من املستشفى بأنفسهم

  

  
املراجع وتقييم الطبيب ملنطقة سكن بعد مراجعة طبيب األسنان باملركز الصحي التابع 

ي خدمات األسنان ياستشارألحد حتويله األمر حلالته املرضية، فقد يستدعي 
  . حالتهه حسب ما تستدعيالتخصصية

 حباجة للمرضى الذين هم) باهظة الثمن(ومن أجل توفري خدمات األسنان التخصصية 
ماسة هلا، فقد مت وضع معايري حمددة يتم حتويل املرضى بناء عليها، وللحصول على 

  :هذه اخلدمات حيتاج املريض إىل حتويل من مركزه الصحي مع إتباع التعليمات التالية
األسنان املعاجل من املركز حالة املريض من قبل طبيب استمارة حتويل تبني إحضار  )١

  .احملول منه املريض
 .التخصصيةعيادة األسنان ملراجعة موعد ذ أخ )٢
  .جيب إحضار األشعة يف حالة وجودها من املركز احملول منه املريض )٣
 احلضور بالوقت االلتزام باحلضور قبل املوعد احملدد بربع ساعة ويف حالة عدم )٤

 .احملدد يلغى املوعد
  

 
ارة الصحة على توفري بعض وز، حرصت يف إطار تيسري تلقي اخلدمات الصحية

اخلدمات اليت تعترب ثانوية يف بعض البالد ضمن خدمات الرعاية الصحية األولية ومنها 
  :وللحصول عليها جيب إتباع اإلجراءات التالية. خدمات العالج الطبيعي

  . يبني فيها حالة املريض وما حيتاجه من عالجحتويل من الطبيب املعاجلاستمارة  )١
 .العالج الطبيعي لتحديد املواعيدمراجعة أخصائي  )٢
 .العالج الطبيعيأخصائي باملواعيد املعطاة من قبل االلتزام  )٣

دعت ذا من املرحلة األوىل للعالج إاالنتهاء مراجعة الطبيب املعاجل بعد  )٤
 .الضرورة

 
تتوفر خدمات العالج الطبيعي يف بعض املراكز الصحية وهي بنك البحرين  •

 . وحممد جاسم كانوعيسىبن سينا ومدينة االوطين و
  

 
مع تطور خدمات األشعة 
التشخيصية وتعددها فقد 
وفرت حكومة مملكة البحرين 
األجهزة احلديثة ملختلف أنواع 
التشخيص اإلشعاعي رغم 
زيادة كلفته، إذ أن شعار 
حكومتنا الرشيدة أن اإلنسان 

ولالستفادة من . أغلى ما منلك
مع هذه اخلدمات مبا يتمشى 

متطلبات العالج فإن الطبيب 
ما هو حباجة إليه حيدد املعاجل 

  .للتأكد من تشخيصه
وخدمات األشعة متوافرة يف معظم املراكز الصحية، وللحصول عليها إن رأى الطبيب 

  : يلزماملعاجل ضرورة هلا
  . وحتديده للفحص املطلوبحتويل من الطبيب املعاجل )١
 . قبل الكاتب املختصمراجعة قسم األشعة لتحديد املوعد من )٢
 .االلتزام باملواعيد املعطاة من قبل فين األشعة )٣



 

      

 

 . الصحيالنعيم لقسم األشعة مبركز احلضور قبل املوعد بربع ساعة )٤
يف حالة عدم التمكن من احلضور يف املوعد احملدد جيب إبالغ فين األشعة قبل  )٥

 .حباجة إليهملريض آخر يتسىن إعطاء املوعد حىت احملدد له من املوعد يومني 
يف حال تأخر املريض عن احلضور يف املوعد احملدد أكثر من نصف ساعة فإن  )٦

 .املوعد سيلغى تلقائيا
لديهن شك يف كون حوامل إبالغ اللوايت حىت  على النساء احلوامل أوجيب  )٧

 .فين األشعة قبل بداية الفحص
 .االلتزام بالتعليمات اخلاصة بإجراءات األشعة )٨

  
  
  

 
  

هذه اخلدمات خدمات التثقيف الصحي مساندة للخدمات الوقائية والعالجية ودف تعترب ا
وإىل تعزيز أمناط احلياة الصحية رفع مستوى الوعي الصحي العام لدى املواطن واملقيم إىل 

والسليمة بني خمتلف أفراد اتمع، وذلك من خالل التوعية الفردية واتمعية باملدارس 
ملآمت واجلمعيات والصناديق اخلريية ووسائل اإلعالم املسموعة واملقروءة جبانب املراكز وا

  .الصحية
  

واإلرشاد وتنظيم كما أنه ميكن احلصول على خدمات قسم التثقيف الصحي كاملطبوعات 
باملركز املتواجدة بأخصائية التثقيف الصحي مباشرة األنشطة التوعوية من خالل االتصال 

  ).٢٧٩٦١٠(االتصال بقسم التثقيف الصحي على هاتف الصحي أو 
  
  

 
مجيع يف وتقدم هذه اخلدمة . استحدثت يف السنوات األخرية خدمة البحث االجتماعي

  .املراكز الصحية

نفسي ورفع مستوى دف هذه اخلدمة إىل تعزيز االستقرار األسري واالجتماعي وال §
الوعي االجتماعي والنفسي لدى أفراد األسرة واتمع وإىل تعزيز خدمة التوجيه 

  .واإلرشاد األسري واالجتماعي لذوي احلاجة من كافة الفئات
من مهام قسم البحث االجتماعي استقبال احلاالت ذات املشكالت االجتماعية  §

لنصح واإلرشاد واملسامهة يف إعداد احملولة إليه من قبل الطبيب املعاجل وتقدمي ا
 .البحوث والدراسات االجتماعية واملشاركة يف برامج التوعية

 :وللحصول على هذه اخلدمة يتطلب §
حتويال من قبل الطبيب املعاجل باملركز الصحي إىل الباحثة االجتماعية وذلك مبلئه  )١

 .استمارة التحويل اخلاصة ذه اخلدمة
 .جتماعية املتواجدة باملركز الصحيحتديد موعد مع الباحثة اال )٢
 .تقدمي اخلدمات االجتماعية حسب طبيعة كل حالة )٣

  



 

      

 

 

 
  

 التحويــل  الفاكـس املواعيــد البدالــة املركز الصحي
 س السـرئي  ١٧٣٢٤٥٤٨ ١٧٣٣٥٥٧٦ ١٧٣٢٠٠٣٩ مركز احملرق

 ١١  ١٧٣٤١٣٥١ ١٧٣٤٤٦٧٥ ١٧٣٤٣٠١٢ مركز الشيخ سلمان
 نائب رئيس الس  ١٧٦٧٨٥١٧ ١٧٦٧٣٧٧٠ ١٧٦٧٥٩٥٥ مركز بنك الكويت

 ١٢  ١٧٣٣٩٢٠٤ ١٧٣٣٢٠٢١ ١٧٣٣٠٥٧٥ مركز الدير
 إداري املركز  ١٧٢٥٦٧٨٤ ١٧٢٧٤٣٦٢ ١٧٢٤٣١٨٨ مركز النعيم

 ١٣  ١٧٧٤١٢٦٧ ١٧٧٢١٢١٤ ١٧٧٢٢٠٠٦ الشيخ صباح السامل
 مرضة املسئولةامل  ١٧٣١٠٤٣٦ ١٧٢٩٠٦١١ ١٧٢٩٢١٤١ مركز احلورة

 ١٤  ١٧٥٣١٢٠٥ ١٧٥٣٥٢٢٠ ١٧٣٥٣١٥٥ مركز ابن سينا
 ةـعـاألش  ١٧٢٤٥٦٣٨  ١٧٢٥٨٨٠١ مركز الرازي

  ١٥    ١٧٦٢٤٥٧٣ ١٧٦٢٥٤٠٠ ١٧٦٢٢٠١١ مركز مدينة عيسى
 ةـالصيدلي  ١٧٥٥٤٦٧٨ ١٧٥٥٣٩٣٢ ١٧٥٥٢٨٢٢ مركز جد حفص

 ١٦  ١٧٧٩٥٢٤٢ ١٧٦٩٥٦٩٧ ١٧٦٩١٤٩٦ مركز البديع
 ربــاملخت   ١٧٤٠٣٣٩٢ ١٧٤٠٤٠٣٤ القدميمركز بالد 
 ١٧  ١٧٦٤٣٢٨٢ ١٧٦٤٠٣٢٣ ١٧٦٤٣١١٣ مركز عايل
 رعاية األمومة  ١٧٤١٢٦٤٧ ١٧٤١٢٣٤٣ ١٧٤١٢٤١٤ مركز محد

 ١٨  ١٧٧٦٠٥١١ ١٧٧٧٠١٨١ ١٧٧٧٩١٠٠ مركز محد كانو
 عيادة احلوامل  ١٧٧٦٠٥٣٦ ١٧٧٧٠٤٢٢ ١٧٧٧٣٧٣٧ مركز الرفاع الشرقي

 ١٩  ١٧٦٠٠٨٧٥ ١٧٦٠٠٢٣٢ ١٧٦٠٠٥٠١ مركز الكويت
 العالج الطبيعي  ١٧٧٣٠٤٨٣ ١٧٧٣١٧٧٧ ١٧٧٣٠٨٠١ مركز سترة

 ٢٠  ١٧٤٣٠٣٩٠ ١٧٤٣١٧٧٧ ١٧٤٣٠٠٥٥ مركز حممد جاسم كانو
    ١٧٨٤٠٢٦١ عسكروجو عيادة 
     ١٧٦٣٢٢٦٣ الزالقعيادة 

  

 
  

كة يف العمل وتشجيع  لوزارة الصحة ومن مبدأ الشراةانطالقا من الرؤية املستقبلي
أفراد اتمع املستفيدين من اخلدمات الصحية على حتمل املزيد من املسؤولية الذاتية 

وإميانا بأن التطوير والتخطيط مها ، وإشراكهم يف رسم النظم الصحية واإلدارية
عمليتان مستمرتان فإن التنفيذ سيخضع بالضرورة لعملية مراقبة وتنظيم مستمرين، 

كز ا على متابعة املتغريات املستجدة ودجمها ضمن خطط إدارة املروذلك للعمل
ليه املراجعة مالصحية حبيث تتماشى مع االستراتيجية املتبعة لوزارة الصحة، فإن ع

ومن مث التطوير تعتربان جزءا ال يتجزأ من عملية التخطيط املستمر اهلادف للرقي 
  .مبستوى اخلدمات الصحية

  

على بعض املتغريات  فقد جتد ،من اخلدمات الصحيةعزيزي املستفيد  ،هلذا
إال ولن يتم ن ذلك مل أعلى ثقة تامة كن اليت قد يتطلبها التطوير، ولكن اإلجراءات 

  .أجل مصلحتك أنت واتمع عامةمن 
  

  .ستجد لدينا كل اهتمام، نعدكم بأا ةباقتراحاتكم البناءدائما وحنن إذ نرحب 
  

  واهللا من وراء القصد،،،
  

  
 


